
biblioteca, ■ ■

FORȚELOR ARMATE

Gorgan al comitetului central al p.c.r.
Anul XXXVI Nr. 7142 Marți 25 octombrie 1966 6 PAGINI - 30 BANI

ÎN PREZENT SE DEZBATE ÎNDEPLINIREA 

PREVEDERILOR CONTRACTULUI COLECTIV

1N PRIMELE TREI TRIMESTRE

O pirghie a progresului 
I economic și social 

in întreprinderi
Contractele colective, aceste în

scrisuri care cuprind angajamentele 
reciproce ale salariaților șl con
ducerilor tehnico-administrative, 
constituie adevărate pîrghii pen
tru realizarea planului economic și 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și sociale ale salariaților. 
Dezbaterile care au loc în cursul 
lunii octombrie, privind îndeplini
rea prevederilor din contractele co
lective pe cele trei trimestre ce 
s-au scurs, prilejuiesc concluzii e- 
djiicatoare și extrem de utile pen
tru activitatea întreprinderilor.

In genere — după cum am con
statat deplasîndu-ne în diferite în
treprinderi, ca și din sesizările pri
mite la ziar — se observă, în 
cursul acestui an mai ales, pătrun
derea unui suflu nou, începînd cu 
modul de redactare, concis, mai 
la obiect și pînă la interesul a- 
rătat de cei răspunzători pentru 
urmărirea și realizarea angajamen
telor. Se pot cita numeroase între
prinderi (de exemplu, „Letea’ din 
Bacău, Uzina mecanică din Turnu 
Severin, Industria bumbacului din 
București etc.) care și-au îndepli
nit în mod exemplar obligațiile a- 
sumate. Indicațiile date de Uniu
nea Generală a Sindicatelor la în
ceputul acestui an în sensul ca an
gajamentele reciproce să reflecte 
preocupările și sarcinile specifice 
ale întreprinderilor, să acorde 
atenție sporită îmbunătățirii condi
țiilor de muncă, ca și dezbaterilor 
cu masa largă a salariaților, au 
avut un caracter stimulativ. La în
treprinderea „Letea* din Bacău, de 
pildă, contractul colectiv, orientat 
către obiectivele cele mai impor
tante, a fost transpus în realitate 
prhitr-o colaborare sistematică a 
sindicatului cu conducerea admi
nistrativă, urmărind atent și mi
nuțios realizarea angajamente
lor, fie că era vorba de introduce
rea micii mecanizări sau de orga
nizarea, concretă și la obiect, a în
trecerii socialiste, ceea ce a per
mis, pe parcurs, suplimentarea an
gajamentelor luate inițial.

Totuși, investigațiile ce le-am 
întreprins au scos la iveală și de
ficiențe care dovedesc că nu peste 
tot au fost eliminate practicile în
vechite, care generează formalis
mul, superficialitatea. In acest 
sens, se mai poate vorbi, de pildă, 
de balastul enunțurilor generale. 
In contractul colectiv încheiat la 
întreprinderea de prefabricate din 
Roman sau în cel de la „Unio* 
Satu Mare se specifică asemenea 
angajamente fără conținut concret, 
cum ar fi „respectarea planului de 
revizuiri și reparații*, sau angaja
mentul vag, general, de a orga
niza simpozioane, sesiuni tehnico- 
științifice etc.

Dacă se vorbește de contractul 
colectiv ca despre o pîrghie, a- 
tunci asemenea deficiențe slăbesc 
puterea ei de acționare. Dovada 
că redactarea defectuoasă a an
gajamentelor merge mînă în mînă 
cu lipsa de eficiență a activității 
sindicale reiese și dintr-o altă si
tuație ce ni se semnalează de la 
Direcția generală a transporturilor 
auto București. Aici, contractul co
lectiv, cuprinzînd nu puține anga
jamente cu caracter general, a 
fost copiat întocmai de către uni
tățile în subordine — autobaze și 
ateliere. De îndeplinirea acestor 
angajamente „răspunde" un sala
riat aflat la direcția generală, care 
nu cunoaște situația de pe teren. 
Comitetele sindicale, nefiind sem
natare ale contractului colectiv, 
nu arată nici un fel de preocupare. 
Și iată cum o înțelegere purtînd 
semnăturile administrației și ale 
sindicatului rămîne practic inope
rantă.

O altă categorie de deficiențe 
are drept cauză superficialitatea în 
ceea ce privește îndeplinirea anga
jamentelor stipulate în contractul 
colectiv. De ce, de pildă, la între
prinderea „Autobuzul" din Bucu
rești nu s-a realizat la termenul 
stabilit amenajarea unui grup so
cial pentru ucenici ? De ce la ex
ploatarea minieră din Ghelar nu 
s-a introdus perforajul umed, în 
condițiile și la termenul prevă
zute în contract ? Explicația tre
buie căutată ori în stabilirea 
angajamentelor fără o temeinică 
analiză a posibilităților de realiza
re, ori în faptul că sindicatele res
pective nu au urmărit îndeajuns 
de perseverent, nu au stăruit, îh 
virtutea atribuțiilor stabilite de sta
tut, ca forurile conducătoare ale

întreprinderilor respective să-și în
deplinească întocmai obligațiile 
stipulate în contracte sub proprie 
semnătură.

Uneori, se întîmplă șl astfel de 
situații, cum e cea semnalată la fa
brica „Adesgo* din București, de 
pildă. Aici au fost scoase din con
tract angajamente reciproce, sub 
diferite pretexte de circumstanță. 
Desigur, așa cum s-a accentuat, 
nu o dată, contractele colective 
sînt niște instrumente de lucru su
ple, care țin seamă de realități, 
putînd fi modificate pe parcurs 
prin adăugirea unor noi angaja
mente ori prin renunțarea la unele 
prevederi ce s-au dovedit nevia
bile sau depășite. Asemenea mo
dificări trebuie efectuate însă cu 
acordul părților semnatare și cu 
aprobarea acelora care, în adu
nări sindicale, le-au propus și vo
tat.

Vasile NICOROVICI

Luni dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit de
legația Partidului Comunist Ita
lian, condusă de tovarășul Gian 
Carlo Pajetta, membru al Direc
țiunii și al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.I., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noastră 
în schimb de experiență.

Din delegație fac parte tovarășii 
Eduardo Perna, membru al C.C. al 
P.C.I., vicepreședinte al Grupului 
senatorial al P.C.I., Adriana Se- 
roni, membră a C.C. al P.C.I., Guido 
Cappelloni, membru al C.C. al 
P.C.I., secretarul regional al P.C.I. 
din Marche, Gian Carlo Boiochi, 
secretarul Federației P.C.I. din 
Piacenza, și Sergio Mugnai, cores

pondentul ziarului „L’Unita" la 
București.

La primire au participat tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, Ion 
Stoian, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie, a 
avut loc un schimb de păreri cu 
privire la probleme.de Interes co
mun pentru cele două partide, 
probleme actuale ale situației in
ternaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești.

Program de instrucție: desantul aerian a fost lansat în raionul stabilit

(Continuare în pag. a Il-a)
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H Ancheta „Scînteii"

Cum se exprimă 

studentul ?

I

•>

ion bheorghe Maurer, a primit 
delegația oficială de ziariști din Grecia

Luni la amiază, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit delegația oficială 
de ziariști din Grecia, condusă de 
P. Troubounis, vicepreședinte al 
Uniunii redactorilor din Atena. 
Delegația ne vizitează țara l»vin-

vitația Ministerului Afacerilor Ex
terne și ca răspuns la vizita pe 
care o delegație oficială de ziariști 
români a făcut-o în Grecia.

La întrevedere a luat parte 
George Mapoveșcu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

socialiste
industrializării

In circulația intensă de ma
șini recunoști lesne ritmul de 
viată al unui oraș industrial. 
Ca și alte orășele care, în tre
cut, lîncezeau fără nici o pers
pectivă, Călărașul s-a așezat 
în zilele noastre pe temelia 
solidă a industrializării. Mii 
de oameni lucrează în între
prinderile nou construite. Cen
trul industriei îl constituie 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie, amplasat în marginea ora
șului. Pe un drum de rocadă 
vin autocamioane încărcate cu 
baloturi de paie — materia 
primă pentru marele combi
nat, care consumă cantități e- 
norme : 180 000 tone paie a- 
nual. Așadar, paiele Bărăga
nului, aceste „reziduuri" ale a- 
griculturii care se iroseau, sînt 
valorificate azi în industria 
orașului Călărași. Combinatul 
produce anual 50 000 tone ce
luloză, 66 000 tone hîrtie și

5 000 tone caiete (aproximativ 
un miliard de caiete anual), 

într-o clădire care nu era 
folosită rational a fost ame
najată o fabrică de confecții; 
ea s-a dezvoltat necontenit, a- 
jungînd azi la o producție zil
nică — confecții din țesături 
— în valoare de 400 000 lei. O 
fabrică modernă de pîine și 
una de produse lactate între
gesc industria orașului.

Perspectiva ? Se conturează 
de pe acum. La Călărași se 
văd schelele de șantier în cî- 
teva locuri. In raza combina
tului de celuloză și hîrtie 
prinde contur o adevărată 
zonă industrială. Se află în 
construcție o mare întreprin
dere de prefabricate din be
ton. Aici se vor produce, în

Ștefan ZAMFIR

(Continuare în pag. a III-a)

și DEFECTELE PANTOFILOR
Oricine vizitează pentru 

prima oară fabrica de încăl
țăminte „Progresul" din Ca
pitală, dezvoltată și mo
dernizată în ultimii .ani, 
este plăcut impresionat 
de ansamblul clădirilor, de 
utilajul modern cu care este 
înzestrată. Pe frontispiciul 
clădirii centrale stă scris cu 
litere mari marca fabricii 
sugestiv intitulată „Modern", 
întreprinderea respectivă 
este dotată la nivelul teh
nicii actuale, și marca fa
bricii ar sugera că și pro
dusele realizate corespund 
din punct de vedere ai ca
lității și sortimentului cerin
țelor crescînde ale cumpără
torilor, gradului de înzestra
re tehnică a secțiilor de fa
bricație. Cum se înfăptuieș
te acest ultim deziderat ?

Să Vedem mai întîi care 
este părerea organelor co
merciale. De la Direcția ge

nerală textile-încălțăminte 
din Ministerul Comerțului 
Interior aflăm că fabrica 
„Progresul" nu-și respectă 
cu regularitate sarcinile în 
ce privește livrarea ritmică 
pe sortimente și calități, con
form anexelor din contrac
tele încheiate. Pe trimestrul 
III al acestui an, întreprin
derea are o restanță la li
vrări de peste 125 000 de 
perechi încălțăminte pentru 
sezonul toamnă-iarnă, prin
tre care cizme de bizon, 
talpă microporos pentru 
copii — 38 000 de perechi, 
cizme fețe piele, talpă micro
poros pentru femei — 
60 000 perechi, pantofi fețe 
box, talpă bovine pentru fe
mei — 11 000 perechi etc. 
Este deci vorba de sorti
mente care ar trebui să se 
găsească în prezent în ma
gazine, la dispoziția cumpă

rătorilor. în afară de faptul 
că întreprinderea nu-și res
pectă planul pe sortimente, 
calitatea multor produse 
este necorespunzătoare, ceea 
ce se reflectă în refuzurile 
încă mari din partea organe
lor comerciale. Numai în tri
mestrul III valoarea mărfu
rilor respinse la recepție se 
ridică la peste două milioane 
lei, nemaivorbind de numă
rul mare de reclamații pri
mite din partea cumpărăto
rilor.

Care sînt cauzele care fac 
ca această fabrică modernă 
să nu dea încă rezultate la 
nivelul cerințelor, de ce o 
mare parte din produsele 
sale sînt de slabă calitate ? 
Am adresat aceste întrebări 
conducerii tehnico-adminis
trative de la „Progresul". 
„Intr-adevăr, rezultatele ob
ținute pînă in prezent de co

lectivul fabricii noastre nu 
sînt dintre cele mai bune ■— 
ne-a spus tov. NICOLAE 
BĂLĂȘESCU, directorul ad
junct al fabricii. Cauzele 
principale ale calității neco
respunzătoare a multor pro
duse, ale nerealizării ritmice 
a planului pe sortimente sînt 
slaba calificare a muncito
rilor (circa 60 la sută din 
muncitori sînt necalificați), 
marea fluctuație a cadrelor, 
precum și indisciplina în 
muncă.

— Dar de rezolvarea u- 
nor asemenea probleme im
portante pentru bunul mers 
al producției nu trebuie să 
se ocupe, în primul rînd, co
lectivul de conducere al fa
bricii ?

Ilie NEACȘU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Munții i-au inspi
rat întotdeauna pe 
artiști. Munții sînt 
colier de piatră 
scumpă pe pieptul 
țării. ■ Carpații sînt 
imperiul cerbilor și 
al caprei neqre, al 
urșilor și cocoșului 
de munte. Carpații 
sînt nedespărțiții pri
eteni de totdeauna 
ai poporului nostru. 
Ei sînt în același 
timp tovarășii ne
despărțit! ai vînă- 
torilor de munte. Ca 
pe toți militarii Re
publicii Socialiste 
România, pe vînăto- 
rii noștri de munte îi 
caracterizează o 
înaltă pregătire și 
disciplină, devota
mentul fierbinte față 
de patrie. Șoimii 
crestelor carpatice 
cunosc condițiile lup
tei în munți, posedă 
aptitudini de geo- 
graf și alpinist, cali
tăți de polisportiv.

Vorbesc cu loco- 
tenent-colonelul A. 
Cucu, comandantul 
unei subunități de 
vînători de munte. E- 
xigent, stăpîn pe arta 
de a- instrui și educa. 
El îmi spune că ob
stacolele pe care le 
trec vînătorii de 
munte cer eforturi, 
temeritate. Se întîm
plă ca în timpul unor 
escaladări să doar
mă! în saci speciali 
agățați... de un fir, 
la zeci de metri înăl
țime. Ca., marii alpi- 
niști cuceritori ai

Rusalin
MUREȘANU

Montblancului și E- 
verestului. Noi, spu
ne locotenent-colone- 
lul Cucu, sîntem ur
mașii vînătorilor de 
munte care la Mără- 
șești, în vara anului 
1917, au înscris pa- 
qini de vitejie în 
lupta pentru apăra
rea gliei străbune, 
sîntem continuatori 
ai vînătorilor de 
munte de pe frontul 
antihitlerist care, în 
Carpați, în munții 
Biikk, Javorina și Ni- 
tra au săvîrșit nemu
ritoare fapte de ero
ism în lupta pentru 
zdrobirea cotropito
rilor. Facem totul 
pentru a fi vrednici 
de faima înaintașilor.

Intr-adevăr... Iată 
un episod ilustrativ. 
Intr-o zi toridă, în 
timpul unei aplicații, 
unele subunități, prin
tre care și cea co
mandată de maiorul 
C. -Ștefan, au trecut 
printr-o situație ne
prevăzută. Planul de 
luptă pentru nimici
rea „inamicului" — 
amplasat într-un loc 
greu accesibil — se 
realiza pas cu pas. 
Detașamentele de în
toarcere luptaseră e- 
xemplar, atacurile 
prin surprindere, ma
nevrele, toate de

curseseră conform 
planului dinainte sta
bilit. Dar desantul 
„inamic", ingenios, o- 
cupase o poziție do
minantă. în regiunea 
aceea, Carpații ară
tau înfricoșători. ■ Un 
pisc înalt de peste 
2 000 de metri sfrun
ta cu semeție de gra
nit. Ce era de făcut ? 
Nu se putea ataca 
din nici o parte. Co
mandantul a hotărît 
să se cadă în spa
tele „inamicului". Dar 
în spatele „inamicu
lui" nu se putea a- 
junge decît printr-o 
singură latură a ma
sivului, neescaladată 
încă de nimeni. Pe
reți abrupți, de pia
tră vulcanică, stînci 
ascuțite, prăpăstii 
tăiate parcă anume 
să-l apere pe „ina
mic" — străjuiau pis
cul acoperit de ză
padă în plină vară.

S-a hotărît, deci, 
să se escaladeze... 
imposibilul. Fețele 
militarilor erau încor
date, nervii, ca niște 
corzi întinse. S-au fă
cut pregătirile și es
caladarea a început, 
încet dar sigur, os
tașii urcau... Pe la 
cîteva sute de metri, 
agățați ■ .vertical în
tr-un șir indian pe pe
retele masivului, au 
rămas între cer și pă- 
mînt. Piscul era încă 
departe.

(Continuare 
în pag. a V-a)

ORDINUL 
ministrului forțelor armate 

ale Republicii Socialiste România
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și ge

nerali 1
La 25 octombrie, întregul nostru popor sărbătorește Ziua Forțelor 

Armate ale Republicii Socialiste România. Această dată evocă vitejia 
și eroismul armatei române în luptele purtate, împreună cu glorioasa 
armată sovietică, pentru desăvîrșirea eliberării întregului teritoriu al 
patriei de sub jugul fascist, contribuția de sînge adusă la înfrîngerea 
definitivă a Germaniei hitleriste.

Tradiționala sărbătoare a armatei are loc în condițiile puternicului 
avînt cu care poporul nostru dă viață istoricului program de înflori
re a României socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Manifestîndu-și admirația și mîndria față de succesele obținute de 
oamenii muncii în desăvîrșirea construirii socialismului, militarii de 
toate gradele își dăruiesc întreaga energie și pricepere ridicării măies
triei lor ostășești, cunoașterii și mînuirii la perfecție a armamentului 
și tehnicii de luptă din înzestrare, întăririi continue a ordinii'și dis
ciplinei, a capacității combative a unităților și marilor unități.

Armata română, profund devotată patriei, poporului și partidului, 
stă neclintit de strajă pămîntului sfînt al țării, independenței și su
veranității naționale ; alături de armatele țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, ale celorlalte țări socialiste, ea își îndeplinește 
cu cinste îndatorirea sa internaționalistă — apărarea cauzei socialis
mului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și ge
nerali I

Cu acest prilej, vă felicit și vă urez noi succese în activitatea ce o 
desfășurați pentru întărirea capacității de apărare a patriei noastre 
socialiste.

în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie 1966, ora 21,00, la București se vor trage, în semn 

de salut, 21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România 1
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socia

listă România I
Ministrul forțelor armate 

ale Republicii Socialiste România 
General-colonel ION IONIȚĂ

— CONVORBIRE CU DL. 
B JACQUES VERNANT, Di
li RECTORUL CENTRULUI
| DE STUDII DE POLITICA
0 EXTERNĂ DIN PARIS —

Prin publicafiile sale de spe
cialitate, cît și prin numeroase 
conferinfe și comunicări, Cen
trul de studii de politică externă 
din Paris desfășoară o largă ac
tivitate pentru răspîndirea în si
nul opiniei publice a cunoștin
țelor despre problemele interna
ționale actuale. Problemele rela
țiilor intereuropene au o ponde
re însemnată în activitatea sa. 
Directorul centrului, dl. Jacques 
Vernanf, mi-a împărtășit în 
cursul unei discuții unele opinii 
asupra problemelor europene de 
actualitate care preocupă opinia 
publică din Franfa de cele mai 
diverse nuanje politice.

Dl. Vernant opinează că pen
tru continua însănătoșire a at
mosferei în Europa trebuie să 
se folosească mijloace politice, 
nu militare. El are în vedere e- 
forturile necesare pentru „crea
rea unui climat de înfelegere în
tre Est și Vest, climat care să fa

vorizeze solutionarea probleme
lor aflate încă în suspensie". Una 
din aceste probleme este pro
blema germană. „Atîta timp cît 
nu se va reglementa problema 
germană într-un mod satisfăcă
tor pentru toate părfile interesa
te, oricare vor f; măsurile mili
tare, nu va exista o securitate 
reală și durabilă în Europa” — 
a subliniat domnia sa. Expunînd 
pozifia cu privire la necesitatea 
unei serii de etape progresive 
care să ducă la unificarea Ger
maniei, d1. Vernant a arătat : 
„Vreau să spun că, bineînțeles, 
rezolvarea acestei probleme tre
buie să presupună condiții de 
securitate pentru toate fările Eu
ropei. Nu se poate ob(ine reuni- 
ficarea progresivă a Germaniei 
în Europa actuală fără anumite 
garanfii, și în special garanții 
privind recunoașterea frontierei 
Oder—Neisse, precum și împie
dicarea accesului Germaniei ’’e- 
derale la armamentul nuclear”.

în ceea ce privește situafia mi
litară ex.stentă azi în Europa, 
interlocutorul consideră că alian
țele militare trebuie să cedeze 
locul politicii de contacte care 
sînt posibile și de dorit. Aceasta 
ar avea consecințe utile pentru 
apropierea fărilor și popoarelor 
continentului, pentru întărirea 
încrederii și stimei reciproce în
tre state. „Trebuie făcut tot ceea 
ce se poate în direcția destin
derii. Mă refer concret la inten
sificarea contactelor, la vizitele 
între oameni de sfat, la discufii 
de informare între reprezentanți 
ai opiniei publice ; apoi, la în
cheierea de acorduri economice 
și culturale, de cooperare știin
țifică, la sporirea schimburilor 
comerciale, lată suficiente ele
mente care să contribuie la po
litica de destindere necesară în 
Europa. Franța își îndreaptă o 
bună parte a eforturilor în a- 
ceasfă direcfie”. Acesta este, 
după părerea d-lui Vernant, și 
cadrul în care existenta blocu
rilor mil’tare opuse ar fi depă
șită. „Blocurile militare nu mai 
au nici un sens de a exista, nici 
de o parte, nici de alta”.

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. a VI-a<J
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SATE

industriale, 
mișcările dezin- 
în același timp, 
economicoase ale

către 
de 
in2 

fi u-

respective este

si mnr

asemenea — și va tre- 
acordăm o importanță 

mare — instruirii fe- 
problemele de igienă 

intimă. Observarea atentă a cic
lului lunar permite uneori ca 
mama să descopere unele anomalii, 
care dacă sînt tratate la

Dan ALESSANDRESCU 
medic primar 

directorul maternității spitalului 
„I. C. Cantacuzino"

„Auto- 
montaj 

care, in

■W
Ne-am gîndit că nu e- 

, xistă loc mai propice pen
tru a sesiza și a descrie u- 
nele dintre trăsăturile 
sențiale ale tineretului 
tru — ale majorității 
covîrșitoare — decît o 
nă tînără, legată prin 
te fibrele de cea 
proaspătă și mai viguroasă 
ramură a tehnicii
— automatizarea,

lată-ne, deci, la 
matica", în secția 
panouri, nume . 
simplitatea lui, ascunde u- 
na dintre cele mai com
plicate și decisive faze ale 
procesului de automatizare
— realizarea, după scheme 
riguroase, a pupitrelor de 
comandă, a acelor inteli- 
genți și ulțrasensibili cre
ieri electronici care diri
jează azi producția marilor 
agregate

Privim 
volte și, 
atente și 
unui băiat smead, cu fața 
albă, sub un păr negru, 
bogat. Tînărul leagă într-o 
iscusită rînduială miile de 
fire ce alcătuiesc sistemul 
nervos al panoului.

Viorel Oargă — așa îl 
cheamă pe tînăr — a ab
solvit anul trecut școala 
profesională ca șef de pro
moție. Acum e în clasa a 
X-a a liceului seral. Nu
trește în adîncul sufletului 
nădejdea că, după termi
narea liceului, va reuși la 
examenul de admitere în 
facultatea de automatică. 
„Va fi greu, foarte greu"
— oftează, dar nu pare spe
riat. Nu-1 prea supără nici 
renumele de „tocilar", că
pătat pe cînd era pe băn
cile școlii profesionale. Deși 
nu-i vine deloc lesne să 
îmbine munca în produc
ție cu „toceala", o face 
fără a avea conștiința vre
unui efort excepțional, așa 
cum o fac și alți tovarăși 
ai Juj de generație. Crezul 
lui de vjață este de o iz
bitoare maturitate: „Să 
iubești munca nu în sine, 
cj pentru ceea ce iese din 
capul și din mîinile tale !“

Acejași profund senti
ment al răspunderii, ace
lași acut simț al colectivu
lui J-am întilnit la nume
roși alți tineri cu care am 
ștat de vorbă la „Automa
tica". Oameni cu tempera
ment și preocupări felu
rite, de la febrilul și liricul 
Jdihnea Verșescu, secreta
rul unei organizații de 
bază U.T.C., în orele 
bere pasionat cîntăreț de 
muzică ușoară, pînă la cal
mul, tăcutul, metodicul 
inginer Ion Popa, care — 
la doi ani de la termina
rea facultății — a ajuns 
să conducă sectorul de 
strungărie și căruia, în a- 
fara- preocupărilor tehnice, 
îi place să se adîncească 
în întortocheatele meandre 
psihologice ale prozei lui 
Faulkner.

Există încă o trăsătură 
comună acestor tineri, pe 
care am denumi-o, cu un 
termen generic, prețuirea 
timpului. Timpul care unora 
li se pare o noțiune fără 
semnificații concrete, fără 
«țjmensiuni reale, deoarece, 
potrivit unei mentalități 
cu largă circulație, „avem 
toată viața înainte".

— Nimeni nu contestă a- 
cest lucru, într-adevăr, a- 
vem toată viata înainte — 
ne spunea tînăra ingineră 
Cornelia Cîmpeanu. Dar 
cînd ai atîtea de făcut 
pentru perfecționare în me
serie, cînd nu-ți ajunge 
timpul pentru lectura 
ților care apar în 
vertiginos, pentru a 
dea spectacolele ale 
ror premiere se succed 
pid, timpul trebuie să 
pete în ochii fiecăruia 
valoare măsurabilă în 
greu...

Cornelia Cimpeanu, 
cei 24 de ani ai ei, la un 
an după terminarea facul
tății, lucrează la proiec
tare, în cadrul serviciului 
constructor-șef, după ce a 
foșt dispecer și maistru. 
Este, in același timp, mem- 
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bră în biroul U.T.C. 
sectorului și se ocupă 
activitatea culturală, 
multe dintre manifestările 
organizate în colectiv vine 
cu soțul ei, tînăr inginer și 
el, prețuit pentru hărnicie 
și pricepere la institutul de 
proiectări unde lucrează. 
Și totul îi pare extrem de 
firesc, deoarece in concep
ția aceștei tinere munca in 
profesiunea pe care a în
drăgit-o, activitatea ob
ștească, viața de familie al
cătuiesc un singur tot, o 
îmbinare organică.

Fără vorbe mari, 
gesturi patetice, acești ti
neri (cărora le putem 
corda, fără teamă de

fără

a- 
a 

greși, calificativul de „îna
intați" — înaintați prin a- 
titudine fată de muncă și 
prin știi de viață) se dis
ting și printr-o altă trăsă
tură pe care n-o putem de-

O PIRGHIE A PROGRESULUI

fini altfel decît respectul 
și stima pentru cei din jur.

La drept vorbind, așa 
cum ne spunea unul dintre 
interlocutori, tînărul mon- 
tator Gheorghe Pîrvan, 
respectul pentru ceilalți 
cristalizează cel mai bine 
respectul față de tine în
suți. Dacă în brigada unde 
lucrează el un singur om 
nu-și face la timp da
toria, suferă întreaga bri
gadă, întreaga secție : șe 
creează o gîtuire, trea
ba nu înaintează, cei
lalți își irosesc și ei timpul 
prețios, și așa, minut cu 
minut, adunate la un loc, 
fac ore, zile. săptămuai. Fi
rește, printre altele, scade 
și cîștigul oamenilor. Mai 
este, apoi, și o chestiune de 
calitate : dacă faci tu trea
bă de mîntuială, ea se răs- 
frînge neîntîrziat asupra 
muncii comune. Prin ur
mare, corelația între res
pectul pentru ceilalți 
respectul pentru tine 
suți nu e o noțiune 
stractă, ci un factor 
concret.

Desigur, 
cădem în 
afirma că
toți tinerii sînt ca 
Oargă sau Cornelia 
peanu, Marin Jianu 
Gheorghe Pîrvan. 
cînd mă aflam în uzină se 
discuta la comitetul U.T.C. 
despre cîteva cazuri. Era 
vorba, mai ales, de Petre 
Răcaru și Menelas Burcea, 
obișnuiți ai barurilor și ai 
bulevardului. Fac parte 
din aceeași promoție a șco
lii profesionale cu Viorel 
Oargă, dar muncesc slab,

ar însemna 
idilism dacă 
la „Automatica1 

Viorel
Cîm- 

i sau 
Tocmai

întîrzie, au absențe nemo
tivate. Vor de la început — 
spune Cornelia Cîmpea
nu — cînd înc.ă nici nu 
le-a fost verificată capaci
tatea practică, să li șe acor
de categorii înalte de sala
rizare, să evite treptele pe 
care le presupune orice 
meserie. Pe unii părinți — 
spune Mihnea Verșescu — 
nu-i interesează dacă fiii 
lor cîștigă și cît cîștigă, po
trivit mentalității: „lasă, 
că au ei acasă ce mînca și 
ce îmbrăca".' Ei uită că e 
vorba .de oameni mari, care' 
mîine-poimîine vor trebui 
să-și întemeieze un cămin, 
să întrețină o familie !

— E vorba și de colectiv, 
de noi înșine — ține să 
precizeze Marin Jianu. Nu 
mă. gîndesc la o rigiditate 
lipsită de înțelegere 
de specificul vîrstei, 
mai multă exigență, 
acum ne-am cam mulțumit 
cu zeflemeaua, cu 
ironică, lăsînd prea 
pe seama sancțiunilor ad
ministrative. Trebuie 
facem să simtă mai puter
nic, mai „la inimă", că ti
nerețea explică multe, dar 
nu scuză nimic și că ener
gia tinerească, dacă o ai 
și cîtă o ai, trebuie cana
lizată în elanuri și nu 
excese, în creație și nu 
chiul...

Opinia uteciștilor 
la „Automatica" are în 
o încrezătoare și tinereas
că maturitate. Căci a fi tî- 
năi înseamnă în acest co
lectiv a tinde mereu spre 
treptele înalte ale maturi
tății.

Victor BÎRLĂDEANU

BĂNEȘTI LA
J

în primele 9 luni 
din acest an, popu
lația de la sate a e-- 
conomisit la C.E.C. 
cu 37 la sută mai 
mult decît în aceeași 
perioadă a anului 
trecut și de aproape 
6 ori mai mult decît 
în întregul an 1959. 
Peste un milion și ju
mătate de oameni ai 
muncii de la sate își 
păstrează banii pe li-

brete de economii. în 
afara acestora, nu
meroși alții econo
misesc pe obligațiuni 
C.E.C. Este o moda
litate tot mai larg 
folosită pentru pro
curarea unor obiecte 
de valoare mai mare, ■ 
ca mobilă, televizoa
re, aparate de radio 
ș.a.

în scopul asigură
rii unei bune deser-

(Urmare din pag. I)

Sindicatele sînt chemate să-și 
exercite mult mai activ atribuțiile 
lor statutare, mai ales că adminis
trațiile unor întreprinderi subapre- 
ciază realizarea angajamentelor 
ce și le-au asumat cu privire la 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că.

Există chiar o mentalitate înce
tățenită în unele întreprinderi și a- 
nume că pentru îndeplinirea con
tractului colectiv răspunderile sînt 
împărțite „jumătate-jumătate", în
tre comitetul sindical și conduce
rea tehnico-administrativă și, ca 
atare, vina pentru nerealizarea u- 
nor prevederi este pasată dintr-o 
parte în alta. De fapt, însă, aceste 
răspunderi nu pot 
zate. ■ Conducerilor: 
din întreprinderi 
care le tutelează 
pundereg întreagă 
țiile asumate, după cum și comi
tetele sindicale răspund în între
gime pentru îndeplinirea contrac
tului colectiv. Mai mult chiar, 
în primul rînd comitetele sin
dicale trebuie să stăruie și 
să determine conducerile adminis
trative ca acestea să-și îndepli
nească exigent, punctual, cu simț 
de răspundere obligațiile. De în
dată ce constată neglijență sau de
lăsare, ele trebuie să se sesizeze 
cu toată hotărîrea și autoritatea 
cu care au fost investite, întrucît 
contractul colectiv nu e un înscris 
oarecare, ce poate fi realizat cu 
aproximație, ci un act deosebit de 
important, care se referă la drep-

fi astfel divi- 
administrative 
și ministerelor 
le revine râs- 
pentru obliga-

turtle, interesele și angajamentele 
tuturor salariaților din întreprinde
re, care le-au discutat și le-au a- 
probat.

O asemenea exigență trebuie să 
se afirme cu prilejul analizelor ce se 
efectuează în momentul de față. 
Situații de felul celor ce ni se sem
nalează, e drept, extrem de rar, 
cînd unele foruri tehnico-adminis-. . 
trative nu fac referiri în dările lor 
de seamă la îndeplinirea contrac
tului colectiv ori înserează un pa
ragraf stereotip — trebuie elimina
te. Contractul colectiv cuprinde as
pecte esențiale din viața și mun
ca salariaților fiecărei întreprinderi, 
este firul roșu în activitatea sindi
catelor. în lumina acestor conside
rente, trebuie analizate deficiențele 
determinate de neglijență, forma
lism sau superficialitate, pentru ca 
și prevederile restante să poată fi 
îndeplinite întocmai. în felul aces
ta se stabilesc premise ca noile 
contracte colective, pentru anul vi
itor, ce urmează a fi încheiate pes
te cîteva luni, să aibă o bază de ple
care și mai bună, mai temeinică. 
Cuprinzînd angajamente concrete, 
clare și precise, care nu repetă 
prevederile din alte acte normative, 
angajamente stabilite temeinic, 
dezbătute în adunări sindicale și . 
ținînd seama de. perspectiva sarci
nilor anului 1967, contractele co
lective trebuie să devină, accentu
ăm încă o dată, pîrghii eficiente 
pentru realizarea planului econo
mic și pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și sociale ale sa- 
lariaților.

viri a populației de 
la sate, Casa de Eco
nomii și Consemna- 
țiuni a creat o largă 
rețea de unități 
C.E.C. care se află 
în permanentă la 
dispoziția depunăto
rilor.

în prezent, în me
diul sătesc funcțio
nează un număr de 
4865 unități C.E.C. 
proprii si manda
tare.

Lucrări de extindere a plajei 
si modernizare a falezei 
9

Pe litoral, dincolo de „Capul 
Turcului", spre Tuzla, s-a des
chis șantierul de extindere a 
plajei și modernizare a falezei sta- 

■ țiunii Eforie • Sud. Se fac săpă
turi de taluzare și nivelare a te
renului, iar malurile urmează a 
fi consolidate prin chesoane de ~ 
beton armat și drenuri. Se pre
vede, de asemenea, construirea

Proporția'căsni- 
ciilor care nu au 
copii în raport cu 
variațiunile me
diului geografic, 
cu tradiția colec
tivității umane 
„de. 10—12, pînă la 15 la sută. De
sigur,. la începutul unei căsnicii, 
apariția și prezența copiilor re
prezintă,o dorință care se . va rea
liza cu timpul. '.Dar și durata a- 
cestui „timp" e o chestiune fun
damentală. Se consideră că proble
ma copiilor devine o problemă 

‘ foârte' serioasa și greu de rezolvat 
numai de la o anumită vîrstă în 
sus. Cercetările biostatistice arată 
însă că o căsnicie trebuie socotită 
sterilă cînd sarcina nu apare după 

; un an de viață conjugală. în cazul 
sterilității, vina nu o poartă tot
deauna femeia. Procentul bărba
ților răspunzători de această si- 

. tuație este destul de mare (circa 
40 la sută). Alteori vina o poartă 
ambii soți.

Sterilitatea femeii nu este o 
boală ca atare, ci numai un simp
tom care arată că aparatul genital 
feminin nu-și poate efectua func
ția de reproducere. Acest feno
men al reproducerii omenești pre
supune o perfectă funcționare a 
unor mecanisme de mare finețe, 
orice dereglare a lor putînd fi o 
cauză de sterilitate. în practică 
însă constatămcă de cele mai 
multe ori există o asociere de fac
tori, deci cauze multiple. Desigur, 
mai ales la femeie, lipsa de fertili
tate nu trebuie privită numai din 
punctul de vedere strict medical, 
de care ne . ocupăm aici, ci trebuie 
avute în vedere și multiplele sale 
implicații psiho-sociale (prejudicii 
morale, perturbări ale activității 
etc).

Din scrierile de specialitate și din 
experiența . medicală rezultă că 
sterilitatea involuntară provine din 
două mari cauze, care în raport cu 
vîrsta sînt : lipsa de dezvoltare a 
organelor genitale corespunzător 
vîrstei și inflamațiile aparatului 
genital, inflamații ce sînt legate 
strîns de avortul provocat.

Dat fiind că nu este totdeauna 
ușor de stabilit cauza unei steri
lități și că tratamentul ei este de 
durată lungă — ani de zile une
ori — este rațional să se caute 
evitarea factorilor de sterilitate. 
Prevenirea insuficientei dezvoltări 
a organelor genitale este posibilă 
și ușoară; atunci cînd mama, in
struită de către medicul ginecolog 
obstetrician, știe să observe in
stalarea și desfășurarea pubertății 
la fetiță. Regimul de viață, în anii 
care preced pubertatea, are o măre 
importanță atît în. ce privește ali
mentația, cît și educația fizică, ab
solut necesară unei dezvoltări 
armonioase. De asemenea, sînt im
portante recunoașterea de la în
ceput și tratarea atentă a bolilor 
generale, a infecțiilor, a tulburări
lor endocrine și metabolice. Acor
dăm, de 
bui să 
și mai 
telor în

bertate, de 
specialistul 
ginecologie 
fantilă, pot 
jor rezolvate, 
făcîndu-se o bu- 

infantilismului ge-

mai 
spre 
zone verzi în trepte, plantată cu 
flori, arbori și arbuști ornamen
tali. Prin efectuarea acestor lu
crări, care vor fi 
anul 1968, faleza și 
nii se vor extinde 
peste un kilometru.

nă prevenire a 
nital.

Infecțiile sînt însă principala 
cauză de sterilitate. Date fiind însă 
bunele condiții de asistență la naș
tere create în țara noastră, în uni
tățile sanitare, putem practic ex
clude infecțiile de după naștere 
dintre cauzele sterilității femeii, 
în schimb există alte două cauze 
de inflamații ale aparatului geni
tal, cu valoare inegală, pe care le 
vom analiza în ordine cronologică.

Credem că tinerele fete care se 
căsătoresc folosesc insuficient con
sultația de ginecologie prepupțială, 
consultație în care intră atît o exa
minare generală cît mai ales sfa
turi și îndrumări pentru viața 
sexuală ulterioară. Completarea 
noțiunilor de igienă a fgtei ti
nere, educația sexuală făcută de 
medicul ginecolog permit evitarea 
infecțiilor legate de începutul vie
ții sexuale.

Așa cum spuneam însă, a doua 
cauză și cea mai importantă este 
determinată de-inflamațiile ce ur
mează avorturilor făcute chiar în 
modul cel mai corect și care repre
zintă 2/3. din cazurile de sterilitate 
involuntară secundară. De cele mai 
multe ori evoluția inflamației este 
discretă, dar ulterior, cînd femeia 
apelează la medic pentru sterilita
tea ce îi apare inexplicabilă, a- 
cesta găsește inflamații ale trom
pelor, cu obstruarea lor, sau 
alipiri ale pereților cavității ute
rine. Uneori aceste sterilități se da- 
toresc unor tulburări hormonale 
greu remediabile care pot surveni 
după întreruperea sarcinii, mai ales 
la femeile care prezintă insufici
ențe ovariene sau care au folosit 
hormoni pentru a-și provoca sin
gure avortul.

în cazurile în-care leziunile-sînt- 
mici și mai ales cînd- sînt tratate 
de la .început și sistematic, sterili
tatea este vindecabilă. Știința- me
dicală a făcut și în acest domehiu 
progrese remarcabile. Se cunosc 
din ce în ce mai multe cazuri în 
care sterilitatea a putut fi.vinde-, 
cată și căminul întregit cu copilul 
dorit.

Prevenirea celor doi factori prin
cipali ai sterilității involuntare fe
minine — ce are consecințe atît 
de grave, din punct de vedere fa
milial și social — este rezolvată 
și din punct de vedere organiza
toric, prin existența cabinetelor de 
consultații pentru femei și mai ales 
prin înființarea cabinetelor de gi/ 
necologie infantilă. Persistă însă 
deficiențe, în special sub raportul 
muncii de educație sanitară, de 
sfaturi în legătură cu desfășurarea 
vieții sexuale, cu preîntîmpinarea 
și comportarea în fața anumitor 
dereglări funcționale.
- Cu răspunderea socială și ascen
dența morală pe care ne-o conferă 
profesiunea noastră, căreia mai a- 
les acum avem posibilitatea să-i 
dam deplinul său contur, noi, me
dicii specialiști, trebuie să ne in
tensificăm eforturile în direcția e- 
ducativă, tărîm în care, să recu
noaștem, am rămas datori.

(Agerpres)

terminate în 
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multor
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cumulare, obiectiv tu
ristic important. De la 
barajul Vidraru, pe 
noul drum forestier, 
poți admira frumuse
țile peisajului 
munte, viaducte 
drăznețe. Drumul 
un tunel rutier de 
de m — cel mai lung 
tunel rutier din țară

deschid prin noile 
drumuri forestiere căi 
de acces cu mijloace 
auto pînă la poalele 
Făgărașului.

Pătrunderea dinspre 
nord, în munții Făgă
raș, este acum ușurată 
de drumurile forestie
re de pe văile Bilea, 
Arpășel, Berivoi, Cui-

tîlneștt ■ chei înalte, 
deosebit de frumoase. 
Și aceste locuri devin 
mai ușor accesibile 
turiștilor prin drumul 
forestier de peste 35 
de km ce trece pe la 
poalele masivului Pia
tra Craiului.

Valea Lotrului și cu 
a Lotriței sînt împîn-

terminate sau 
construcție, 

iubitorii de 
pot ajunge 
pitorești si-

Construirea unei 
vaste rețele de dru
muri forestiere, care 
pătrund pînă în cele 
mai îndepărtate și 
greu, accesibile masi
ve păduroase, înles
nește valorificarea a- 
cestei mari bogății a 
țării noastre și deschi
de, totodată, noi tra
see turistice. Iată cî
teva drumuri fores
tiere,
aflate în 
pe care 
excursii 
în locuri 
tuate in fundături de 
munți sau la mare al
titudine.

Din Valea Prahovei, 
drumul forestier Pă- 
duchiosu-Bolboci în
lesnește o călătorie 
cu mașina pînă în ini
ma platoului Bucegi. 
O ramificație 
cestui drum, 
construcție, va trece și 
pe la cabanele Piatra 
Arsă și Babele, la o 
altitudine de peste 
2300 m.

în regiunea Argeș, 
la poalele Făgărașului 
și Paringului, o bră
țară de drumuri fo
restiere, însumînd 
peste 50 de km, încon
joară marele lac de a-

a a-
azi- în

Drumuri noi
în Carpafi

— ce înlesnește acce
sul în munții Făgăraș, 
în curînd, din acest 
drum vor porni noi 
artere forestiere prin 
care vom putea a- 
junge pînă la golul de 

■ munte al Făgărașului.
Și pe văile rîurilor 
Argeș, Topolog, Vîlsan 
și Rîul Doamnei se

. I
mea Piatra Craiului 
prin drumul Curmă
tura ; in munții Cibi- 
nului — prin drumu
rile Valea Sadului, 
Sădurel ș.i rîul mare 
Cibin, cu numeroase 
ramificații în curs de 
construcție.

Pe pitoreasca vale a 
Dîmboviței, înainte de 
a ajunge la Rucăr, în-

zite de o rețea de dru
muri forestiere care 
ajung pînă la Obîrșia 
Lotrului. Peste „Ca
taracte" trece, ca o 
căprioară într-un salt, 
viaductul de peste 
70 m lungime și cam 
tot atît de înalt. Pe 
aici se va face legă
tura cu artera națio
nală Novaci-Sebeș. în

prezent se afla în curs 
de realizare o legătură 
între Obîrșia Lotrului 
și Petroșeni prin dru
mul forestier de pe 
valea Jiețului. Pentru 
că din Petroșeni mulți 
turiști sînt tentați să 
meargă mai departe, 
amintim că de aici în
cepe un drum pe valea 
Jiului de vest care 
ajunge pînă la vestita 
vale a Cernei — Her- 
culane. Pe valea Cer
nei este în construc
ție un drum lung și 
frumos din care s-au Muerii, iar ramifica- 
amenajat pînă acum 
35 de km. Acest drum 
se va întîlni cu cel de 
pe valea Jiului. Va fi 
realizată astfel o ar
teră de circulație care 
va da posibilitatea 
parcurgerii pe dru
muri forestiere a unui 
interesant traseu tu
ristic cuprinzînd văile 
Oltului, Lotrului, Jiu
lui, Cernei, pînă la 
Dunăre. Și în regiu
nea Hunedoara, vesti
tă pentru obiectivele 
sale de interes turis
tic, s-au deschis noi 
artere de circulație. 
Din drumul auto de 
pe valea Jiului se 
desprinde traseul Buta, 
care merge pînă în 
masivul Retezat, a-

proape de cabana cu 
același nume. Pe va
lea Rîului Mare — 
Retezat s-a construit 
un drum forestier 
lung de 25 km, care 
trece apoi, cale de 12 
km, pe valea Lăpuș- 
nicului Mare, ajun- 
gînd pînă sus, la la
cul Bucura din masi
vul Retezat.

Drumurile forestie
re .construite recent 
în regiunea Oltenia 
înlesnesc vizitarea 
peșterilor Polovraci și

țiile și prelungirile 
în construcție fac mai 
accesibili munții Pa
ring.

în majoritatea re
giunilor țării se con
struiesc noi drumuri 
forestiere. Bazinele 
Milcov, Zăbala, Nă- 
ruja și Putna din Țara 
Vrancei sînt și ele 
străbătute de noi dru
muri parțial termi
nate. în regiunea Su
ceava, drumurile Nea- 
gra-Broșteni, Neagra 
Șarului, Dornișoara, 
Țibău, Cîrlibaba și 
altele deschid accesul 
spre noi frumuseți pi
torești ale patriei.

Aurelia GOLIANU

• De un an șl jumătate locuiesc în 
blocul 24 pe scara 4, în apartamen
tul 169. De atunci, în camera mea 
de baie apa se Infiltrează prin ta
van. M-am adresat I.A.L., Sfatului 
popular raional T. Vladimlrescu, 
m-au vizitat tot felul de specialiști 
și de tehnicieni, chiar șl tovarășul 
vicepreședinte al sfatului popular 
raional, Iri ciuda asigurărilor lor, 
tavanul se află și acum în aceeași 
stare. De cîte sesizări și vizite 
domiciliu mal e nevoie pînă cînd 
va executa reparația necesară ?

Jean ISCOVESCU 
Str. Reconstrucției nr. 1

® La sesizarea în legătură 
desfacerea legumelor și fructelor 
orașul Bîrlad, publicată în 
acestei rubrici, conducerea Oficiu
lui raional pentru valorificarea le
gumelor și fructelor ne informează 
că aceste produse ajung în depozit 
și, de aici, în magazinele de specia
litate numai după ce au fost recep
ționate cu atenție. In depozitul 
O.R.V.L.F. ele nu staționează mai 
mult de 12—14 ore. Datorită acestor 
măsuri, în ultimele șase luni, pro
centul de perisabilitate a fost destul 
de mic, iar produsele alterate au 
fost scăzute și scoase din vînzare 
de către comisia de recepție în pre
zenta conducerii unității și a unui 
delegat din partea sfatului popular, 
ceea ce exclude posibilitatea creării 
unor venituri pe căi necinstite de 
către unii gestionari.

Totuși, datorită lipsei de spații 
corespunzătoare, Ia unele unități de 
desfacere cu amănuntul — se men
ționează în răspuns — o parte din 
produse își pierd aspectul comercial. 
In mod firesc, o asemenea consta
tare reclamă neapărat și măsuri 
practice corespunzătoare care ur
mează să fie luate de către condu
cerea O.R.V.L.F. Bîrlad.

0 Din 1958 pină tn 1960, cînd am 
plecat să-mi continui studiile, am 
fost salariat al Centrului radio Cra
iova. între timp acesta a fost pre
luat de Centrul radio București, 
unde am trimis vreo zece cereri 
spre a-mi elibera o adeverință din 
care să rezulte cit timp am lucrat 
la Craiova. Rezultatul ? Centrul ra
dio București m-a trimis la Centru] 
radio Timișoara, care la rîndul său, 
m-a îndrumat din nou spre cel din 
București. A trecut un an de cînd 
fac cereri peste cereri șl adeverința 
de care am nevoie tot n-am obți
nut-o. Va mai dura mult acest 
du-te-vino pînă ce voi ajunge 
posesia adeverinței ?

Constantin T. DRAGOMIR 
Caracal

0 Autobuzele care circulă 
traseul Cluj — Dej nu opresc șl_
satul Coplean, comuna Cășeiu, ra
ionul Dej, semnala corespondentul 
voluntar PETRE RUSU. Din această 
cauză localnicii erau nevoițl să par
curgă pe jos distanțe mari; Anali- 
zînd sesizarea, Direcția Regională 
de Transporturi Auto-Cluj aduce la 
cunoștință că a luat măsurile nece
sare pentru a se înființa o stație de 
autobuz la Coplean.

P0 
in

© Pe baza contractului pe care 
1-ain încheiat cu serviciul de pres
tații al întreprinderii de gospodărie 
locativă Brăila, am achitat lunar 
ratele stabilite pentru a se executa 
unele reparații la imobilul în care 
locuiesc. Sînt cîteva luni de cînd am 
început să plătesc și lucrarea nici 
vorbă să se termine. M-am adresat 
personal tovarășului director. De
geaba însă. Tabla, în loc să-mi aco
pere casa, stă în curte, nefolosită.

Aneta ALEXANDRU
Str. Viitorului nr. 46 — Brăila
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z^nul acesta cooperativele 
. fg agricole din Gherghița și 

Z" 7 Z Hătcărău, raionul Plo- 
'—iești, au făcut noi pași pe 

calea consolidării lor economice. 
Dezvoltarea cooperativei din Gher
ghița poate fi ilustrată prin zeci de 
cifre, dar cîteva dintre ele oglin
desc cum nu se poate mai bine 
acest lucru. Față de anul 1962 cînd 
valoarea fondurilor fixe ale coo
perativei era de 1 880 500 lei, în 
1964 ea a sporit la 3 665 140 lei, 
iar în acest an, pînă la 30 septem
brie, a ajuns la 6 034 000 lei, reve
nind 502 000 lei la suta de ha și ur- 
mînd să mai crească încă în lunile 
viitoare, în total cu cîteva sute 
de mii.

Dezvoltarea cooperativei este 
ilustrată și de creșterea venituri
lor bănești : 2 671 760 lei în 1962,
5 207 530 în 1964 și 4 492 800 a- 
nul acesta, pînă la 30 septembrie. 
Calculele previzibile arată că pînă 
la sfîrșitul anului se vor realiza
6 500 000 lei, revenind peste 500 000 
lei la suta de hectare. Veniturile 
totale, ca și cele calculate la suta 
de hectare sînt mai mult decît du
ble față de primii ani de activita
te a cooperativei. Este de la sine 
înțeles că în această perioadă a 
crescut și valoarea zilei-muncă 
(anul acesta, ajunge la circa 38 
de lei, din care 20 lei în numerar).

Și la cooperativa din Hătcărău 
anul acesta recoltele planificate 
la ha sînt depășite cu 416 kg la 
girîu, circa 1 050 kg la porumb, 
peste 400 kg la floarea-soarelui, ou 
circa 6 000 kg la sfecla de zahăr 
etc. Aceste rezultate sînt rodul 
hărniciei cooperatorilor care, îm
preună cu mecanizatorii de la 
S.M.T. s-au străduit să facă lucră
rile agricole la timpul optim și de 
calitate. Dar, cu toate acestea, ve
niturile bănești totale, produsele 
și banii ce se repartizează la ziua- 
muncă sînt cu mult. mai reduse 
decît la cooperativa vecină. Pînă 
la 30 septembrie anul acesta veni
turile bănești realizate însumează
1 635 887 lei, reprezentînd 118 977 
lei la suta de hectare. Cu toate că 
veniturile realizate din vînzarea 
cerealelor au fost depășite, la u- 
nele produse sumele prevăzute nu 
s-au realizat. De pildă, de la legu
me, cartofi, pepeni s-au obținut 
251 366 lei, față de 315 000 lei cit 
a fost planificat.
''-,"3u toate că la cooperativa din 

Hătcărău suprafața de teren e a- 
semănătoare cu a celei din Gher
ghița, (1 258 ha și respectiv 1 292 
ha), valoarea fondurilor fixe este 
cu mult mai redusă : 877 831 lei în 
1962, 1 985 321 lei în 1964 și
2 301 000 lei la sfîrșitul lunii sep
tembrie din acest an, revenind nici 
200 000 lei la suta de hectare.

Care sînt cauzele principale care 
generează diferențele mari exis
tente-între cele două unități în ce 
privește valoarea fondurilor fixe, 

- a averii obștești — temelia fără 
de care nu poate fi concepută dez
voltarea cooperativelor agricole, 
creșterea bunăstării membrilor lor?

24 000 lei. ;,Zgîrciți“ ca Întotdeauna 
atunci cînd e vorba de cheltuirea 
banilor obștești, cooperatorii au a- 
menajat singuri 8 fîntîni. In loc de 
24 000 lei, fiecare fîritînă a costat 
numai 7 000 lei, din care 3 000 lei 
valoarea materialelor. Printr-o 
dublă tubare, a fost captată apa 
din prima, cît și din a doua pînză 
freatică. Drept rezultat, se obține 
un debit de 16—20 litri de apă pe 
secundă din fiecare fîntînă.

Solicitînd din plin competența 
agronomului la stabilirea soiurilor, 
a densității de plante la hectar în 
aplicarea îngrășămintelor, efectua
rea diferitelor lucrări etc., coope
ratorii au obținut de pe suprafe
țele irigate 
de zahăr și 
din grădina 
venituri cu 
decît s-a prevăzut.

circa 50 000 kg sfeclă 
5 000 kg porumb, iar 
de legume realizează 
100 000 lei mai mult

tor și prin felul cum au fost 
concepute și realizate lucrările la 
serele de legume. Merită relevat 
îndeosebi acel mod de a privi în 
perspectivă, cu ani înainte, la ceea 
ce trebuie pregătit pentru ca in
vestițiile să fructifice din plin. în
ceputul l-a constituit strîngerea fie
rului vechi necesar în schimbul u- 
nor cantități de țeavă sau cazane, 
ca și depistarea acestora acolo un
de stăteau nefolosite. După soco
teala cooperatorilor valoarea mate
rialelor economisite pentru cons
trucția serei se ridică la 854 000 lei. 
în primul ciclu de producție din 
iarna trecută s-au încasat 217 000 
lei. Pentru iarna viitoare sînt gata 
pentru a intra în plină producție 
5 000 mp de sere, cu perspective 
de extindere în viitor la cîteva 
hectare. Rezultatele de pînă acum 
arată că cheltuielile făcute vor fi

mic, se obține materia primă — 
nuielele — cu care numai în iar-, 
na care vine se vor confecționa 
10 000 de coșuri utile pentru coo
perativele agricole.

Pe la începutul acestei toamne, 
în bălțile Dunării un grup de coo
peratori din Gherghița strîngeau 
snopi de papură —’ materie primă 
pentru sursele bănești suplimen
tare pe care le vor obține în cursul 
iernii.

Desigur sectoarele anexe nu pot 
și nici nu este necesar să fie dez
voltate pretutindeni la fel. Dar 
preocuparea pentru sporirea veni
turilor bănești, prin folosirea po
sibilităților de care dispune fieca
re cooperativă agricolă, nu trebuie 
să lipsească nicăieri. In cazul coo
perativei din Hătcărău sursele bă
nești pot fi simțitor mărite prin 
înlăturarea deficiențelor care se

Lectura paralelă a radiografiilor 
economice făcute în două
cooperative agricole de producție

!?£

îi

Pămintul 
se supune 
înțelepciunii 
și hărniciei

îmbunătățirea activității econo
mice a cooperativelor agricole, re
alizarea de venituri cît mai mari 
au ca punct de plecare gospodări
rea chibzuită a mijloacelor de 
producție, valorificarea cît mai 
deplină a tuturor resurselor exis
tente prin planificarea și organiza
rea judicioasă a producției, folosi
rea rațională a forței de muncă, a 
resurselor materiale etc. Numeroa
se probleme se pun îndeosebi în le
gătură cu dezvoltarea armonioasă a 
diferitelor ramuri de producție, 
eficiența economică a acestora, 
stabilirea ponderii și amplasarea 
judicioasă a diferitelor culturi, ri
dicarea fertilității solului etc. Re
zultatele diferite obținute de coo
perativele din Gherghița și Hătcă
rău sînt legate în primul rînd de 
modul cum au fost rezolvate aces
te probleme.

„Căutînd să asigurăm dezvolta
rea continuă a cooperativei agri
cole, să satisfacem cerințele coo
peratorilor și să vindem statului 
cantități cît mai mari de produse, 
ne-am îndreptat atenția spre dez
voltarea producției de cereale, fără 
a neglija culturile intensive sau 
timpurii care asigură mari veni
turi bănești, spunea ing. Dumitru 
Negrită de la cooperativa din Gher
ghița. O grijă deosebită s-a acor
dat asigurării unei rotații raționa
le a culturilor. Pentru sfecla de 
zahăr se fac două arături de 
bază, în loc de una cum se 
obișnuiește, la a doua adminis- 
trîndu-se și îngrășămintele. Aceas
ta este una din măsurile care au 
permis ca, în acest an, de pe su
prafața totală de 130 ha să se ob
țină peste 37 000 kg sfeclă la ha, 
față de 20 000 kg cît a fost plani
ficat. Numai la această cultură 
venitul bănesc prevăzut va fi de
pășit cu circa un milion lei.

în legătură cu folosirea judici
oasă a pămîntului — principalul 
mijloc de producție în agricultură 
— există mari diferențieri între 
cele două cooperative mai ales în 
ce privește suprafețele irigate. Un 
șir de inițiative valoroase au con
tribuit la reducerea investițiilor 
specifice legate de extinderea iri
gațiilor la cooperativa din Gher
ghița. Pentru a ajunge la 169 ha 
irigate cite au în prezent, coope
ratorii au socotit că apa din Praho
va nu este suficientă decît pentru 
o parte din terenuri și atunci au 
căutat-o și au găsit-o în pînza frea
tică. Dar forarea unei fîntîni costa

La cooperativa din Hătcărău 
modul de folosință a terenului nu 
este totdeauna bine chibzuit. Din 
cele 149 de ha destinate în acest 
an plantelor furajere numai 34 au 
fost cultivate cu lucernă, restul 
fiind ocupate cu plante mai puțin 
valoroase, între care și cu porumb 
semănat des în amestec cu floa
rea-soarelui pentru fîn. Or, aceste 
plante, chiar dacă dau o produc
ție ridicată sînt mult mai sărace 
în substanțe nutritive și îndeosebi 
în proteină.

Cooperatorii de aici au condiții 
bune pentru extinderea irigațiilor. 
Ei au amenajat în acest scop 67 
hectare de teren, din care 47 au 
fost cultivate cu orez, iar 20 de 
hectare cu legume. Ce s-a scos de 
pe aceste suprafețe ? Din păcate 
veniturile realizate sînt incompa
rabil mai mici decît cele prevă
zute. Și aceasta nu numai la gră
dina de legume, ci și la orez. De 
la început trebuie spus că siste
mul de amplasare a orezăriei nu a 
fost bine gîndit. iar lucrările de 
nivelare, canalizare și îndiguire 
care să asigure accesul apei sau 
evacuarea ei atunci cînd este ne
voie nu corespund cerințelor. Da
torită denivelărilor, pe unele locuri 
băltește apa, iar pe altele este in
suficientă. Pe circa 30 de hectare 
rețeaua de alimentare și evacuare 
a apei se face din parcelă în par
celă. Vanele de scurgere a apei au 
un diametru de numai 25 cm, față 
de circa 50 cm, cît ar fi necesar. 
Datorită acestor defecțiuni, ca și 
condițiilor climatice mai puțin 
favorabile din acest an, nu este de 
mirare că pe zeci de hectare ore
zul a fost compromis, iar această 
valoroasă cultură aduce pagube 
în loc de un cîștig de peste 327 000 
lei, așa cum s-a prevăzut în pla
nul de producție. Calcule aproxi
mative arată că anul acesta din 
orezărie se vor realiza numai 
90 000 lei. Or, aceasta nu recupe
rează nici pe departe cheltuielile 
bănești și zilele-muncă investite.

recuperate și se va realiza un în
semnat cîștig bănesc.

Cooperatorii din Hătcărău 
făcut și ei importante investiții. 
Dar în această privință s-au mani
festat o serie de deficiențe care 
pornesc de la lipsa de spirit gos
podăresc cu care sînt efectuate 
diferitele lucrări. De exemplu, sec
torul zootehnic al cooperativei este 
împărțit în ferme situate în două 
sate diferite, ? despărțite de . .apa 
Prahovei. în aceste condiții, o se
rie de investiții costisitoare se fac 
în mod paralel și adesea inutil. 
Sute de mii de lei sînt cheltuite 
pentru efectuarea de foraje și alte 
lucrări — castele de apă, rețele de 
alimentare pentru asigurarea apei 
la cele două ferme. Pe de altă 
parte, atît la Hătcărău, cît și la 
ferma din satul Malamuc s-a con
struit cîte un profilactoriu de vi
ței. De ce era nevoie de două con
strucții asemănătoare ? Dacă fer
mele de animale de producție s-ar 
fi dezvoltat intr-un singur loc, la 
Hătcărău, unde sînt cele mai bune 
condiții, s-ar fi evitat investițiile 
paralele, care înseamnă o adevăra
tă risipă. Ar fi util ca și în privin
ța investițiilor cooperatorii din 
Hătcărău să preia cît mai mult 
din experiența vecinilor lor, unde 
o serie de obiective asemănătoare 
se fac cu investiții bănești mini
me. în prezent, la Hătcărău se 
cheltuie destul de mult și se în
casează puțin, cînd de fapt situa
ția poate și trebuie să fie inversă.

Idei simple 
și la îndemîna 
oricui, dar...

au

Se poate 
cheltui puțin și 
cîștiga mult, 
dar se poate
și viceversa

O latură esențială a activității 
economice în cooperativele agrico
le o reprezintă eficiența investi
țiilor, drămuirea fiecărui leu din 
avutul obștesc al cooperativelor.

Cu trei ani în urmă cooperato
rii din Gherghița au hotărît să re
zolve problema alimentării cu apă 
a fermelor de animale. După pro
iectul întocmit de către D.S.A.P.C. 
Ploiești lucrările trebuiau să coste 
460 000 lei. în ciuda părerilor ex
primate de unii că nu vor putea 
singuri să localizeze primul strat 
de apă freatică, cooperatorii au 
reușit să facă și acest lucru. în 
prezent apa este dusă în grajduri, 
iar cheltuielile bănești efectuate 
în acest scop sînt de numai 13 000 
lei, reprezentînd valoarea materia
lelor cumpărate.

Cît de mult face ca inițiativele 
cooperatorilor, spiritul gospodăresc, 
priceperea și elanul lor să fie bine 
fructificate se poate ilustra grăi-

în cooperativele agricole sursa 
principală de mărire a veniturilor 
o reprezintă dezvoltarea producției 
vegetale și animale. Dar nu 
poate fi decît în avantajul co
operativei agricole dacă, urmă
rind să scoată din agricultură cît 
mai multe venituri, folosește și 
alte posibilități care permit utili
zarea mai rațională a forței de 
muncă în perioadele de iarnă 
cînd este mai puțin de lucru în 
cîmp. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în multe locuri există tradiții 
și experiență în efectuarea diferi
telor lucrări. „Pentru a obține ve
nituri bănești cît mai mari am a- 
pelat la priceperea și tradițiile 
cooperatorilor — buni meșteri în 
confecționarea de cărămizi, tera
cotă, coșuri de nuiele, rogojini etc. — 
ne spunea tov. Gheorghe Angheluș. 
președintele 
Gherghița. 
mai ales 
nii nu prea 
cîmp, atelierele noastre 
din plin. Pentru anul acesta, din 
așa-zisele sectoare anexă am pre
văzut să realizăm 1 454 000 lei, dar 
vom obține circa 1 814 000 lei, din 
vînzarea prisosului de teracotă, 
coșuri, rogojini, cărămidă".

Avem prilejul să vedem felul 
cum spiritul gospodăresc al coope
ratorilor acționează în rezolvarea 
nu numai a problemelor mari, ci 
și a celor trecute cu vederea în 
alte părți. Pe 6 ha de teren im
propriu culturilor agricole, unde 
băltea apa s-a plantat răchită no
bilă cu coaja galbenă sau neagră. 
Această plantație a fost săpată, 
prășită, iar o parte chiar irigată 
în unele perioade. Așadar, pe un 
teren care nu producea practic ni-

cooperativei din 
în fiecare an, dar 
iarna, cînd oame- 

au de lucru în 
lucrează

nizarea muncii, în efectuarea di
feritelor lucrări, o constituie toc
mai lipsa de preocupare pentru 
selecționarea, promovarea și cali
ficarea cadrelor. De multă vreme 
s-a văzut că brigadierul zootehnic 
Stelian Lefter nu-și face datoria, 
nu ține la zi evidențele de produc
ție, nu are autoritate morală și 
nu se pricepe să dirijeze activita-' 
tea oamenilor. Prin luna septem
brie el a fost schimbat, dar con
siliul de conducere nu s-a gîndit 
din vreme să califice un alt coo
perator care să poată face față
muncii importante de brigadier
zootehnic. In aceste condiții, ve
chiul brigadier a fost 
dar locul lui a rămas

Există și cazuri cînd 
rea sarcinilor nu este 
mod judicios. De pildă, tov. Dumi
tru Nicolae este în același timp 
secretarul comitetului de partid, 
vicepreședinte al cooperativei, bri
gadier al brigăzii a III-a, care cu
prinde 263 de cooperatori față de 
145—152 cît au celelalte brigăzi de 
cîmp. In plus, se mai ocupă, „prin
tre picături", de grădina de legume, 
de sectorul zootehnic și de alte 
probleme. Cum este posibil ca un 
singur om, oricît de capabil ar fi, 
să primească atîtea sarcini și să le 
rezolve în mod corespunzător ?

In zootehnie lucrează o serie de 
îngrijitori buni, cum sînt Ioniță 
Dumitru, Constantin Cană, Marin 
Roșu, Gheorghe Chirilă și alții, 
oameni pricepuți, stabili și cu dra
goste pentru munca încredințată, 
dar exemplul lor nu este populari
zat și cunoscut de către masa lar
gă a cooperatorilor. Unii dintre în
grijitori sînt angajați din alte co
mune, ca Ciorani, raionul Mizil, 
Rădulești, raionul Urziceni, și al
tele.

Lipsurile care se manifestă în 
această cooperativă agricolă por
nesc în mare măsură de la stilul 

muncă defectuos al consiliului 
conducere, care nu 
exigență multiplele 
trebuie rezolvate,

k> ■>

schimbat, 
descoperit, 
repartiza- 
făcută în

de 
de 
cu 
ce 
nează în muncă și nu 
rezolvarea diferitelor sarcini 
cei mai pricepuți și harnici coo
peratori. Chiar și unii membri ai 
consiliului de conducere, cum sînt 
Păun D. Stelian și Anton Vasile, 
nu vin la ședințele de consiliu, 
nu-și îndeplinesc sarcinile atunci 
cînd le primesc.

In raionul Ploiești sînt multe 
cooperative puternic dezvoltate 
asemeni celei din Gherghița, 
dar și altele în care poten
țialul economic al agricultu
rii socialiste nu e valorificat. Re
zultă că uniunea cooperatistă, îm
preună cu consiliul agricol raional, 
trebuie să acorde un sprijin efici
ent, calificat, la fața locului, pen
tru îmbunătățirea organizării -mun
cii în toate cooperativele, perma-. 
nentizarea și calificarea cadrelor,

analizează 
probleme 

nu antre- 
atrage în 

Pe

manifestă în organizarea produc
ției și în valorificarea acesteia. De 
exemplu, din cele 20 de hectare 
cultivate cu legume, 6 sînt des
tinate autoconsumului, iar 14 hec
tare pentru producția marfă. Pe 
aceste 14 hectare au fost cultiva
te peste 20 de sortimente de legu
me, rezultînd cantități mici, cu 
care nu se putea umple un camion 
în perioada culesului, ceea ce a 
făcut ca o parte din produse să . 
fie valorificate cu întîrziere sau să 
se degradeze. In loc să fie livrate _________ ________  __
15 tone de roșii pentru export, așa mărirea eficienței investițiilor - și 
cum era prevăzut, au fost valori
ficate numai 9 tone. în schimb, 11 
tone de roșii au fost date pentru 
prepararea bulionului la un- cen- Organizarea sistematică a unor | 
tru de semiindustrializare cu un 
preț mult mai mic decît cel care 
s-ar fi putut obține în cazul cînd 
ele ar fi fost recoltate și valorifi
cate conform prevederilor. Aseme
nea situații se întîlnesc și la alte 
sortimente de legume; cu toa
te că au dat o producție mare la 
hectar, nefiind valorificate în con
diții corespunzătoare, veniturile ob
ținute au fost mai mici decît cele 
prevăzute. Acest lucru nu este de 
mirare, ținînd seama că, timp de 5 
luni, brigada legumicolă a lucrat 
fără brigadier, iar valorificatorul 
cooperativei este în același timp 
casier și achizitor de materiale. 
Nici consiliul de conducere nu s-a 
ocupat perseverent și operativ de 
valorificarea în condiții optime a 
legumelor și a altor produse. Alta 
ar fi situația și dacă s-ar restrîn- 
ge sortimentul de legume, pentru 
a se asigura produse de calitate și 
în partizi mai mari, care să asigu
re și folosirea economicoasă a mij
loacelor de transport de la grădi
nă pînă la locul de desfacere.

în rezolvarea altor probleme de 
care depinde bunul mers al acti
vității de producție și economice.

schimburi de experiență cu coo
peratorii din Gherghița sau alte 
unități' puternice ar contribui ca 
învățămintele bune să circule cu 
rapiditate.

ti BORDEIANU

Vă gîndiți la 
ziua de mîine?
Dezvoltarea cooperativelor agri

cole depinde în mare măsură de 
activitatea cadrelor de conducere, 
de competența și pregătirea lor, de 
spiritul de inițiativă al președinte
lui, brigadierilor, șefilor de echi
pă etc. Spiritul de prevedere care 
caracterizează activitatea consiliu
lui de conducere și a organizației 
de partid de la Gherghița este vi
zibil și în alte privințe. Pe lingă 
mecanicul principal Constantin 
Răduță, un om în vîrstă, cu î 
experiență, au fost repartizați_
lucreze cooperatori mai tineri pen
tru a prinde tainele unor meserii. 
Din vreme a fost calificat pentru 
exploatarea optimă a serelor 
tehnicianul Constantin 1 
pentru ca-de la început, o dată cu 
darea lor în funcțiune, să poată da 
randamentul scontat. P 
mare preț metodele științifice, îna
intate, consiliul de conducere, cu a- 
probarea adunării generale, a an
gajat 4 tehnicieni, pregătiți în dife
rite școli agricole. Cooperatorii se 
gîndesc de pe acum ca atunci cînd, 
peste 6 ani, tehnicianul zootehnist 
Niță Alexandru va ieși la pensie, 
el să poată fi înlocuit de un tînăr 
care va începe pregătirea încă 
din anul viitor. Cu aceeași grijă au 
fost din timp calificați brigadierii, 
cooperatorii care lucrează la cele 
trei stații de pompare a apei pen
tru irigație etc.

La cooperativa din Hătcărău, 
una din cauzele care fac să se 
manifeste lipsuri serioase în orga-

Complicatul proces de producție al laminorului de tablă groasă de la 
Combinatul siderurgic din Galați este dirijat automat de la cabinele de

comandă (Foto Agerpres)
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RITMURILE INDUSTRIALIZĂRII
SOCIALISTE LA CALARAȘI
(Urmare din pag. I)

general, prefabricate din be
ton pentru canalizări și iriga
ții : tuburi de presiune din be- 
ten precomprimat, jgheaburi 
și elemente de susținere pen
tru lucrări de irigații, diferite 
prefabricate pentru construc
ții industriale, șpalieri pentru 
vii — o producție de aproxi
mativ 70 000 mc anual. în se
mestrul I al anului ce vine în
treprinderea va intra . parțial 
în producție.

Efectele industriei sînt vi
zibile. Privind .schița de siste
matizare a orașului, constați o 
deplasare a centrului edilitar . 
și comercial spre zonțț de nord, 
'acolo unde terenul este pro- 

. pice construcțiilor masive.
— In acest cincinal vom a- 

vea mult de lucru — spune 
bucuros președintele sfatului ■ 
popular orășenesc, tovarășul 
Petre Dobrescu. în cîțiva ani 
se va cpnstrui foarte mult. O 
mie de apartamente, într-un 
microraion sistematizat, dotat 
cu liceu economic și cu inter
nat, grădiniță de copii, școală

cinematograf ; 
se continuă în
de canalizare a

generală de 8 ani, policlinică, 
complex comercial — con
strucțiile aferente unui mare 
ansamblu de locuințe.

Se prevăd și alte construcții 
amplasate „în plombă", în pe
rimetrul centrului actual : lo
calul poștei (cu centrală tele
fonică automată), un centru de 
stomatologie, 
de asemenea 
tens lucrările 
orașului.

Industrializarea a antrenat 
de pe acum populația activă a 
orașului (numărul locuitorilor 
s-a dublat în 20 de ani, ajun- 
gînd la 36 000). Se apelează la 
forța de muncă disponibilă 
din raion. Pentru un oraș în 
care nu existau muncitori in
dustriali, antrenarea unei bune 
părți a populației într-un timp 
scurt, în sfera industriei, în
seamnă cu adevărat o : 
tere.

Este ritmul pe care i 
iese, în acest cincinal, 
orașe și raioane pînă 
mai slab dezvoltate. O 
grare rapidă în cadența 
voltării generale a țării.
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întreprinderii „Progresul" 
și defectele pantofilor

A

(Urmare din pag. I)

— Fără îndoială că 
Am organizat cursuri de 
lificare, primim și absolvenți 
ai școlilor profesionale de 
specialitate, dar la puțin 
timp după încadrarea lor ca 
muncitori calificați pleacă la 
alte întreprinderi. Această 
instabilitate a cadrelor ne 
provoacă dificultăți în reali
zarea planului, în îmbună
tățirea calității producției".

Incercînd, parcă, să com
pleteze cele spuse de direc
torul adjunct, tov. GHEOR
GHE HELVIG, inginer-șef 
adjunct al fabricii, a adău
gat : „Nu am reușit încă să 
ne formăm un nucleu de 
bază de muncitori, maiștri și 
ingineri, cu ajutorul căruia 
să sudăm un colectiv înche
gat, disciplinat și stabil. Din 
această cauză mulți munci
tori, nefiind îndeajuns legați 
de fabrică, prestează muncă 
de mîntuială, lasă lucrul 
chiar și cu o oră mai devre
me. In afară de aceasta, exi
gența maiștrilor este slabă, 
ei nu trag la răspundere lu
crătorii care dau produse de 
calitate necorespunzătoare". 
Dezvoltarea și modernizarea 
fabricii au avut loc treptat și, 
prin urmare, se cuveneau 
luate măsuri din timp pen
tru angajarea și calificarea 
cadrelor necesare noilor sec
ții și linii tehnologice și să 
nu se aștepte pînă cînd a- 
cestea au intrat în funcțiune, 
așa cum s-a întîmplat în nu
meroase cazuri. Lipsuri seri
oase se manifestă și în orga
nizarea asistenței tehnice pe 
schimburi. De-abia acum 
s-au gîndit tovarășii de la 
„Progresul" că ar fi util ca 
să repartizeze cîte un mais
tru principal pe fiecare 
schimb. De ce nu au făcut-o 
de la început ? Din cei 60 de

da.
ca-

maiștri cîți are fabrica nu
mai 22 au o pregătire cores
punzătoare ?

Despre insuficienta pregă
tire a unui număr mare de 
maiștri, despre slaba exigen
ță a controlului tehnic de 
calitate, care trece prea ușor 
cu vederea peste defecte vi
zibile (lipituri defectuoase, 
cuie îndoite, pete pe fața în
călțămintei, expedierea dez- 
asortată a produselor etc.) 
nu • se vorbește de azi, 
de ieri în întreprindere. Sînt 
probleme care se cunosc de 
ani de zile, dar măsurile 
pentru soluționarea lor se 
lasă mult așteptate. Deși or
ganizarea și funcționarea 
C.T.C.-ului sînt necorespun
zătoare, colectivul de condu
cere se declară mulțumit de 
felul în care își desfășoară 
activitatea controlul tehnic 
de calitate. Prin „sita" îngă
duinței organelor C.T.C. 
trec însă zeci și zeci de pe
rechi de încălțăminte, res
pinse apoi la recepție de or
ganele comerțului.

Fapt este că conducerea fa
bricii manifestă o atitudi
ne de tolerare a lipsu
rilor existente, consideră 
ca fatale greutățile întîmpi- 
nate mai ales în ce privește 
asigurarea fabricii cu forță 
de muncă calificată și sta
bilă. Părerea directorului ad
junct, care consideră că 
fabrica nu poate să ajun
gă într-o perioadă de 2—3 
ani cu calitatea produselor 
la nivelul înzestrării ei teh
nice, este edificatoare în a- 
cest sens. O asemenea pozi
ție nu e de natură să mobi
lizeze întregul colectiv într-o 
acțiune sistematică de îmbu
nătățire a calității produ
selor.

Tov. MIHAI TOMES- 
CU, șeful serviciului des
facere, și alte cadre de

conducere din fabrică afir
mă că „comerțul este prea 
exigent la recepția mărfuri
lor". Dimpotrivă, am putea 
spune că comerțul este prea 
indulgent la primirea unor 
produse care se dovedesc 
ulterior necorespunzătoare. 
Dovada o constituie mărfu
rile reclamate de organiza
țiile comerciale cu amănun
tul care, numai în trimestrul 
III, s-au ridicat la o valoare 
de peste un milion lei.

Pentru întregirea conclu
ziilor ne-am adresat și di
recției generale de resort din 
Ministerul Industriei Ușoare. 
„Principalele cauze care au 
determinat și determină încă 
și acum ca fabrica „Pro
gresul” să producă și să 
livreze mărfuri în sorti
mente și calități necores
punzătoare — ne-a rela
tat tov. ing. ION DUMI
TRESCU, director general al 
Direcției generale piclărie- 
încălțăminte — nu trebuie 
căutate în exigența exagera
tă a beneficiarului, ci în de
ficiențele serioase care per
sistă în organizarea muncii 
și a producției, în neluarea 
unor măsuri de întărire 
disciplinei în 
există disciplină ierarhică, 
conducerea fabricii nu a reu
șit să imprime un înalt spi
rit de răspundere în rîndul 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor față de calitatea 
produselor, să asigure un 
control riguros al îndeplini
rii sarcinilor de producție".

— Dar direcția generală ce 
măsuri a luat pentru îmbu
nătățirea activității în aceas
tă fabrică ?

— Întreaga atenție a di
recției generale a fost în
dreptată, în ultimul timp, a- 
proape exclusiv către „Pro
gresul".\ Am aprovizionat fa
brica cu materii prime și ma-

a
muncă. Nu

teriale din timp și de bună 
calitate, am detașat aici 
maiștri și croitori din alte 
fabrici, patru specialiști din 
minister se ocupă numai de 
această întreprindere. S-a 
stabilit, de asemenea, ca la o 
parte din ateliere, confec
ționarea încălțămintei să se 
facă din piese prefabricate. 
Credem că aceste măsuri 
luate, ca și altele care vor 
urma, vor duce la îmbună
tățirea radicală a activității 
generale a fabricii „Progre
sul" și, în special, la ridica
rea calității produselor la ni
velul cerințelor actuale și al 
înzestrării sale tehnice.

Ce anume ar trebui subli
niat în concluzie ? Atît timp 
cît persistă refuzuri la re
cepție din partea comerțului, 
reclamați! din partea cum
părătorilor, colectivul fabri
cii și mai ales conducerea 
nu pot sta liniștite. Măsu
rile luate în ultima vreme 
de direcția generală trebuie 
duse pînă la capăt, pentru 
ca în timpul cel mai scurt 
fabrica să poată realiza nu
mai produse de bună cali
tate. Este de la sine înțeles 
că e nevoie de o interven
ție susținută și din partea 
comitetului de partid al fa
bricii, a organizațiilor de sin
dicat și U.T.C. care, după 
cum se vede, nu au făcut 
pînă acum din problema ca
lității o chestiune a întregu
lui colectiv. Ele trebuie să 
militeze pentru asigurarea 
stabilității cadrelor, pentru 
crearea unui colectiv unit, să 
dezvolte la toți muncitorii 
spiritul de disciplină și ata
șament față de întreprinde
re, dorința dc a-și însuși 
bine meseria și de a lucra 
cu maximum de conștiincio
zitate, pentru ca tot ceea c<i 
produc să fie fără7 cusur, dț 
înaltă calitate.



Mobilitatea, claritatea, plasticitatea și bogă
ția exprimării verbale sînt atribute intrinsece 
ale omului cult. Exprimarea orală — dată 
fiind unitatea ei indisolubilă cu gîndirea — pre
zintă indicații și asupra posibilităților intelec
tuale ale fiecărui om. Un cunoscut dicton con
chide chiar : „ceea ce se gîndește bine se ex
primă clar*. Dependența are însă șl un caracter 
invers. Pentru a te exprima bine este nevoie să fii 
înarmat cu mijloacele de expresie corespunză
toare. Cum se realizează această cerință în sfera 
vieții universitare, acolo unde se conturează pre
gătirea generală și de specialitate a tînărului 
intelectual, a cetățeanului cult al societății noas
tre socialiste î La ce nivel, cu ce rezultate ? Asu
pra acestor probleme am cerut părerea mai 
multor membri ai corpului profesoral din cîteva 
instituții de învățămînt superior din țară.

Cum
se exprima
studentul?

Avem un tineret studios 
cult, bine pregătit. Totuși, 
nu o dată unii dintre stu
denți folosesc un limbaj să
rac, a cărui fizionomie de
notă reproducerea mecanică, 
fără filtrarea prin gîndirea 
proprie a unor fraze culese și 
puse cap la cap din cursuri 
și manuale.

„Incoerența, penuria de 
cuvinte, formulările netre
cute prin propria gindire a 
studentului, predilecția pen
tru stereotipii sînt cîteva 
dintre faptele ce ne indis
pun — ne-a spus conf. univ. 
ION VLAD, de la Faculta
tea de filologie a Universi
tății „Babeș-Bolyai" din 
Cluj. în lucrările scrise ale 
unor studenți sînt frecvente 
erorile în exprimare, utiliza
rea improprie a unor cuvin
te, un vocabular inexpresiv, 
redus la cîteva formule 
ce devalorizează eventuala 
idee". Interlocutorii noștri 
ne-au furnizat și cîteva e- 
xemple culese din lucrări 
scrise ale studenților. „Un 
coleg mi-a pus la dispoziție 
următorul text scris de un 
student din anul III, ne re
latează prof. ing. ION CU- 
RIEVICI de la Institutul 
politehnic din Iași :

«în industriile noastre de la 
furnale, se întrebuințează 
gazele de evacuare care sînt 
drept combustibil și reali
zează economii însemnate 
de la vapdrii acestor furnale. 
Cu acești vapori se reîncăl
zește aceste furnale prin 
tensiune a vaporilor de cari 
se caută a se transforma în 
lichide. Prin acest curent de 
răcire se condensează vapo
rii în lichid». Despre „ele
ganța" frazei comentariile 
sînt de prisos. Dar nu și 
cele privind calitatea pregă
tirii unui student, care nu 
posedă o terminologie ști
ințifică, iar pe cea uzuală o 
folosește eronat. Prof. dr. do
cent NICOLAE LASCU, 
prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj 
semnalează că de multe ori 
termenii sînt memorizați 
greșit ca formă (de exemplu 
„scluptură" în loc de „sculp
tură") sau „idial" în loc de 
„ideal"), ori sînt folosiți fără 
să se cunoască adevărata lor 
accepțiune. în exprimarea 
orală sau scrisă se vădește 
repetarea obositoare a unor 
expresii pleonastice sau a 
unor formule de tipul „știm 
că", „datorită faptului că", 
„am văzut că", „așa 
cum am mai spus", 
„după cum am arătat" etc. 
De multe ori se abuzează de 
cuvîntul „problemă" cînd nu 
e vorba de ceva de rezolvat 
sau de expresia „de exem
plu". Nu mai punem la so
coteală eventualele poticneli 
și lipsa de cursivitate sau 
gesturile prin care studentul 
respectiv se chinuie să se 
facă „înțeles" de către pro
fesor.

Cît de răspîndit este a- 
cest limbaj ? In această pri
vință părerile interlocutorilor 
noștri sînt împărțite. Lecto
rul universitar MARIA PLA
TON, de la Facultatea de 
filologie a Universității 
„Al. I. Cuza" din Iași, con
sideră că observația de mai 
sus se referă îndeosebi la 
studenții din anii I și 
II, dar că pe parcursul ani
lor de studii acest procent 
scade. Prof. univ. DUMI
TRU BERLESCU, prorec
tor al aceleiași universități, 
este de părere că „din feri
cire numărul acestor cazuri 
nu-i prea mare. Am putea 
spune că, în general, 
exprimarea este satisfăcă
toare. Acest calificativ este

însă departe de 
țumi dacă ne 
mulți dintre

mul-a ne 
gîndim că 
absolvenți 

vor lucra în învățămînt și 
că erorile pe care le vor face 
în scris și în vorbire profe
sorii, vor fi „moștenite" nu 
de unul sau doi elevi, ci de 
serii întregi".

Observații asemănătoare 
au fost făcute și de cadre 
didactice din alte centre uni
versitare. Cei mai mulți in
terlocutori nu s-au mărginit 
numai la constatări ci au 
încercat să definească și cau
zele scăderilor și deficiențe
lor existente în modul cum 
se exprimă studenții. Iată 
cîteva dintre ele :

„în cazul studenților din 
anul I și chiar 11, la care, 
hotărît lucru, sînt prezente 
lipsurile semnalate, acestea 
provin din școala de cultură 
generală, — ne-a spus prof, 
dr. docent NICOLAE LAS- 
CU. Acolo ar trebui să se 
dea o mai mare atenție lu
crărilor scrise, compunerilor 
și mai ales gramaticii care 
— după cite știu — nu se 
mai studiază nici măcar prin ■ 
aplicații practice în clasele 
mari. De asemenea, lec
tura particulară a elevilor să 
fie astfel îndrumată incit ea 
să nu se reducă la simple 
și palide rezumate, ci la re
liefarea paginilor remarca
bile prin frumusețea lor li
terară".

Cît privește pe studenții 
din ceilalți ani, aproape în 
unanimitate interlocutorii 
noștri consideră că princi
pala cauză a sărăciei în ex
primare a unor tineri o con
stituie lectura insuficientă, 
adesea selectată fără nici o 
chibzuială. Cu toate reco
mandările frecvente ale ca
drelor didactice, numeroși 
studenți se limitează la a în
văța după notițe luate în 
grabă. Se manifestă frecvent 
tentația de a reține pe de 
rost, de a evita efortul, de a 
înlocui gîndirea personală cu 
simpla înregistrare și repe
tare a unor formule. Unii ti
neri citesc puțin și grăbit, 
ispitiți de anecdoticul operei, 
de proza epică minoră, abor
dează foarte rar poezia. Or, 
insuficiența volumului lexi
cal nu poate fi suplinită de
cît prin preocupări culturale 
permanente, prin familiariza
rea cu cultura și arta.

Dacă la facultățile de fi
lologie sau de studii uma
nistice programul creează 
obligativitatea lecturii be
letristice, cei mai mulți stu
denți de la institutele teh
nice se limitează la litera
tura științifico-fantastică și 
de aventuri (care, din pă
cate, nu se remarcă prin- 
tr-o limbă aleasă, bogată), 
la vizionarea filmelor, a pro
gramelor de televiziune. 
Subscriu acestei opinii conf. 
univ. dr. MIHAI ELIAS, de 
la Institutul de medicină din 
Timișoara, și lectorul ION 
MUȚIU, de la 
tea din aceeași 
ultimul fiind de 
și necunoașterea 
străine face pe

vorbească cît mai mult. 
Desigur, pe această cale se 
pot obține unele rezultate. 
Dar mijlocul principal de 
cultivare a limbajului oral 
este, după părerea 
exersarea 
Prin scris,

mea, 
limbajului scris, 

studentul este 
obligat la construcții logi-

ce și corecte, la folosi
rea termenilor adecvați, 
la respectarea unui plan u- 
nitar de idei. O dată fixate 
aceste calități ale exprimă
rii scrise, ele se transferă 
cu ușurință și în exprima
rea orală. în consecin
ță, propun să se genera
lizeze lucrările de an, să se 
dezvolte seminariile cu re
ferate, să se acorde mai 
mare pondere lucrărilor 
scrise în examene". De a- 
ceeași părere este și conf. 
univ. AL. SAVU, de la Fa
cultatea de geografie-geolo- 
gie a Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, care aduce

PREMIERĂ SensulTEATRALĂ

tragic

să reproducă la examene și 
în diferite lucrări scrise 
fraze și formulări din cursuri 
și manuale, cîteva cadre di
dactice universitare cu care 
am stat de vorbă au adus 
în discuție și problema „sti
lului" acestor manuale, a 
calității — sub raportul bo
găției și corectitudinii lim
bajului — unora din cursu
rile și prelegerile pe care 
le studiază sau le audiază 
studenții. „Mi-am permis 
să frunzăresc cîteva manua
le — ne-a relatat prof, 
dr. docent ALEXANDRU 
CIȘMAN, membru cores
pondent al Academiei. Am 
rămas surprins întîlnind 
fraze încîlcite, neclare, cu
vinte care se repetă de 5—6 
ori în numai cîteva rînduri. 
De ce oare se admit astfel 
de cărți ? Sărăcia de cu
vinte se simte chiar și în 
manualele de specialitate re
dactate de cadre didactice 
cu o bună pregătire profe
sională, de specialiști. Une
ori profesorii se limitează la 
citirea cursurilor în fața stu
denților, lecțiile sînt în ge
neral inexpresive ca formu
lare, plictisitoare". în aceeași 
ordine de idei, conf. univ. 
ION VLAD ne-a spus : „Pe 
lingă lecturi, exprimarea 
profesorului este o condiție 
și un corectiv pentru calita
tea vocabularului studentu
lui. Din acest punct de ve
dere mi se pare că sînt ne
cesare încă eforturi pentru 
a ridica prelegerea universi
tară la drepturile sale pe de
plin îndreptățite. în fond, ți
nuta prelegerii, eleganța ei, 
limbajul colorat în expune
re funcționează ca un mo
del pentru studenți".

de Operă și Balet! CABMEN — 19,30.
de stat de operetă .• PRINȚESA CIRCULUI

• Teatrul
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : IÎU Zi?: 
EIFFEL — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara' (sala Magheru) : HENRIC AL 
IV-LEA — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 6ala Teatrului de Co
medie) : NEÎNCREDERE IN FOIȘOR — 19,30.
0 Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) i RE
VISTA DRAGOSTEI — 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor i 
MAGISTRALA TINEREȚII

„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu -------------- ------------------ T _ lg30,
NU S1NT TURNUL

18,00 — Pentru cei mici : „A fost o dată... „Valul argin
tiu" de C. Stoichițescu. — Pentru tineretul șco
lar : „1001 de întrebări" — Geometrie în natură.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,10 — De Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 

România.
19,30 — Divertisment muzical cu formația Valențiu Gri- 

gorescu. Solistă : Puica Igiroșeanu.
19.45 — Telecronica economică.
20,00 — Seară de teatru : „Vară și fum' de Tenessee 

Williams. Transmisie de la Teatrul Național din 
Iași. In pauză : film documentar.

22.45 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Buletinul meteorologic.
23,00 — închiderea emisiunii.

că „locul 
cel mai 

o aseme- 
exprimării,

ideea 
cadrul 
pentru 

__ exersare a 
pentru cizelarea și îmbogă
țirea sa este seminarul". 
Aici studenții sînt mai frec
vent și măi apropiat în con
tact cu cadrele didactice, au 
prilejul să-și exprime liber 
cunoștințele, se obișnuiesc 
să vorbească în fața unui 
colectiv (căci tocmai din 
cauza sărăciei vocabularu
lui, a lipsei de deprindere 
de expunere a unei teme 
date se observă o anume ti
miditate a unor studenți, o 
reținere de a se înscrie la 
cuvînt).

Semnalînd faptul că nu
meroși studenți obișnuiesc

în plus 
propice, 
favorabil 
nea

Teafrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești a prezentat luni 
seara, în sala Teatrului de 
Comedie, premiera piesei 
„Neîncredere în foișor’ de 
N. lonescu. Constituind de
butul în dramaturgie al lui 
N. lonescu, piesa — con
struită după regulile genu
lui polițist — dezbate pro
blemele de conștiință a doi 
oameni care trăiesc în me
diul capitalist. Din distribu
ție au făcut parte Silviu 
Stănculescu, Ion Gheorghiu, 
Corado Negreanu, Dana 
Comnea, Dina Mihalcea, 
Cornel Dumitraș, Paul loa- 
chim și alții. Regia specta
colului aparține lui Dinu 
Cernescu, decorurile arh. 
Vladimir Popov, iar muzica 
lui Ștefan Constantin Zor-

Anchetă realizată de Florica DINU- 
LESCU, Manole CORCACI, Alexan
dru MUREȘAN și Ion CHIUJDEA

Participanții Ia ancheta noastră au subliniat 
unanim că în prezent, cu excepția unor facul
tăți de filologie sau de studii umanistice, nu 
există o preocupare curentă, sistematică pentru 
modul de exprimare a studenților. Pregătirea 
științifică și de cultură generală a studenților 
presupune din partea conducerilor de facultăți, 
a conducătorilor de catedre, a tuturor cadrelor 
didactice o grijă deosebită nu numai pentru 
fondul științific, pentru volumul cunoștințelor 
studenților, dar și pentru modul cum se ex
primă aceștia, intervenind mai activ pentru cul
tivarea unui limbaj bogat, expresiv, elevat.

p

universita- 
localitate, 
părere că 

unei limbi 
x mulți stu

denți să folosească inco
rect neologismele.

Unii dintre interlocutorii 
noștri au semnalat, și pe 
bună dreptate, că studenții 
sînt puși prea puțin în situa
ția de a-și exersa exprima
rea. Ani de zile, studenții 
unor facultăți nu sînt soli
citați să facă lucrări scrise, 
referate, studii științifice 
etc. „S-ar părea că re
mediul este simplu — 
ne-a spus prof. dr. docent. 
ION BERCA, de la Uni
versitatea din București : 
studenții să fie puși să

Studierea trecutului istoric al 
patriei, pentru a cunoaște cît mai 
adînc începuturile istoriei noastre, 
„a afla cap și începătură moșilor", 
cum atît de plastic s-a exprimat 
pe vremuri cronicarul Gr. Ureche, 
formează, în ultimii ani, obiectul 
unor tot mai largi și intense cer
cetări ale oamenilor de știință. în 
acest cadru de preocupări s-au 
dezvoltat și cercetările arheologi
ce. Sprijinul material acordat de 
partid ■ și guvern acestor cer
cetări, efectuarea investigațiilor 
după metode din ce în ce 
mai perfecționate, interpretarea în 
lumina concepției științifice a ma
terialismului istoric a rezultatelor 
obținute au permis clarificarea 
unor probleme de importanță deo
sebită privind procesul istoric care 
a dus la apariția populației geto- 
dacice și la înflorirea culturii sale 
caracteristice pe întreg teritoriul 
țării noastre în a 2-a jumătate a 
mileniului I î.e.n., precum și 
formarea poporului român în 
mileniul următor. O cuprinză
toare sinteză a acestor proble
me ne oferă lucrarea prof. univ. 
Dumitru Berciu, „Zorile istoriei în 
Carpați și la Dunăre", recent apă
rută în Editura științifică, colecția 
„Pagini din istoria patriei".

Scrisă pe baza unei informații 
bogate, de un specialist în dome
niul arheologiei, cartea îl conduce 
pe cititor de-a lungul sutelor de 
milenii pe care le-a străbătut so
cietatea pe teritoriul patriei noas
tre pînă să ajungă în pragul orîn
duirii sclavagiste și 
zării statale. Acest 
dezvăluie cititorului 
treptat, pe măsura 
diferitelor epoci istorice, cu carac
teristicile lor: paleoliticul de acum 
circa 600 000 de ani, cînd au apă
rut primele grupe umane, mezoliti- 
cul, epoca nouă a pietrei și perioa
da de trecere de la neolitic la epo-

Hadrian DAICOVICIU

ca bronzului — moment de o deo
sebită însemnătate istorică, care a 
marcat trecerea de la cultura pe 
scară relativ redusă la agricultura 
primitivă, de la folosirea pietrei, 
osului și lemnului la folosirea me
talului, epoca fierului, cu cele două 
vîrste ale ei: Hallstatt și Latene. 
Reconstituind procesul de formare 
a culturii geto-dace, cercetarea se 
oprește în pragul apariției statului 
dac de sub conducerea lui Bu- 
rebista.

a bronzu- 
Faptul că 
dintre lo- 
provinciilor 

României 
întrerupte, 
în regiu- 
a avut un

/J:
LECTOR

al organi- 
proces se 
în mod 
înfățișării

Unul din meritele deosebite ale 
lucrării constă în aceea că autorul 
reliefează în mod pregnant rolul 
primordial, determinant, al facto
rului autohton în dezvoltarea isto
rică din Carpați și de la Dunăre. 
Departe de a nega sau de a mini
maliza importanța aporturilor et
nice și culturale din afară, cartea 
pune în lumină faptul științific 
dovedit că veritabilii făuri
tori ai progresului pe meleaguri
le noastre au fost și au rămas, 
de-a lungul orînduirii comunei 
primitive, autohtonii, localnicii. 
Deși zonă de interferență a unor 
comunități tribale și culturi dife
rite provenind din regiunile est- 
mediteraneene, din centrul și estul 
Europei, teritoriul țării noastre a 
fost leagănul cristalizării și dez
voltării, în forme particulare, a 
unor originale culturi materiale. 
Acest fapt se vădește din înfățișa
rea celor mai recente rezultate ob-

• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinema
scop : Patria (completare Frunze) — 10 ;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, București (comple
tare Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, Feroviar — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 
17,30; 20, Excelsior — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; .21 (la ultimele două completarea Ziua 
recoltei).
« CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : Republica 
pletare Pictorul Ghiață) — 9;
19; 21.
9 VREMEA ZĂPEZILOR : Sala Palatului (seria 
de bilete 1 791 — orele 19,30), Luceafărul (com
pletare Campionatele mondiale de popice — 
1966) — 9,30; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
O FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : Festival (completare Frunze) — 8,45;
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21, Aurora (completare 
Tradiții maramureșene) — 8,45-, 11; 13,15;
15,30; 18; 20,30, Melodia (completare Deschi
derea noului an universitar) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21.
© VAN GOGH : Cinemateca — 9; 11,30; 14.
© URMELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Capitol 
(completare „EU") 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, Buzești (completare Planeta enigmelor) — 
15,30; 18; 20,30, Volga (completare Pictorul 
Ghiață) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© APORT, MUHTAR 1 — cinemascop : Lumina 
(completare Acolo unde Carpații întîlnesc Du
nărea) — 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
® CENUȘA — cinemascop (ambele serii) : Vic
toria — 9; 12,30; 16,15; 20, Giulești — 15,45;
19,30, Tomis :— 9; 12,30; 16; 19,30.

(corn
ii') 13; 15; 17;

© ZIUA FERICIRII — cinemascop : <
(completare Șoimii patriei) — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21.
• ȚARA FERICIRII : Union (completare 
gonisme) — 15,30; 18; 20,45, Crîngași — 
18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina

CINEMA

Central 
I 13,30;

Anta-
15,30)

9.

• CEA MAI FRUMOASA : Doina (completare
Imagini din Muzeul pompierilor) — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,45.
• ANIMALELE — CONCERT : Timpuri Noi — 
9—21 in continuare.
© ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (completare Cheia suc
cesului) - 13; 15,45; 18,30; 20,45.
• CELE 4 ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE :
Dacia (completare Planeta enigmelor) — 
8,30—15,45 în continuare ; 18,15; 20,45, Flacăra 
(completare Fermenții Ia lucru) — 15,15 ; 18;
20,45.
• NU SINT COPACI PE STRADĂ : Grivița
(completare Pictorul Ghiață) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21.
• ZORBA GRECUL: Bucegi — 9; 11,45; 14,45;
17,45; 20,45, Miorița — 8,30; 11,45; 14-, 16,45;
18,30; 21, Ferentari — 15; 17,45; 20,30.
© STEAUA FĂRĂ NUME : Gloria (completare

Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Bacău) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, Arta (completare Pictorul Ghiață) — 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Modern (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Galați) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
© DILIGENȚA : Unirea (completare Lacul lebe
delor) — 15,30; 18; 20,30, Viitorul (completare 
Margareta) — 15,30; 18; 20,30.
© COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL : Vitan — 16; 
18,15; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : 
Munca — 10; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării 
(completare Antagonisme) — 15; 17,45; 20,30.
• THfiRfiSE DESQUEYROUX : ~ .
pletare Măsură pentru măsură) — 15,30;
20.30.
• PARTIZANII IN ClMPIE : Cosmos (comple
tare Copiii... iar copiii) — 15,30; 18,15; 20,30.
® LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Colentina 
(completare Iacul lebedelor) — 15,30; 17,45-,
20, Cotroceni (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară) — 15,15; 18; 20,45.
© AVENTURILE LUI WERNER HOLT — am
bele serii : Floreasca — 9; 12; 16; 20.
« DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Ra
hova (completare Planeta enigmelor) — 15,30; 
18; 20,30.
O SUZANA ȘI BĂIEȚII : Lira (completare
Fermenții Ia lucru) — 15,30; 18; 20,30.
© ALFABETUL FRICII : Pacea (completare
„EU") — 15,45; 18) 20,15.

Popular (corn-
18)

ținute de arheologia științifică ro
mânească în studierea unor culturi 
materiale ca Hamangia (denumire 
dată după localitatea unde au fost 
găsite obiectele specifice), deose
bit de interesantă prin bogăția, com
plexitatea și varietatea plasticii 
sale și, totodată, prin puterea ei 
de înrîurire asupra altor culturi 
din epoca neolitică, 
lui, a fierului etc. 
legăturile reciproce 
cuitorii autohtoni ai 
geografico-istorice ale 
nu au fost vreodată 
că dezvoltarea istorică 
nea carpato-dunăreană
caracter unitar constituie tocmai 
o manifestare a rolului fundamen- 

' tal al fondului local.
Ca o consecință directă a tezei 

juste și bine documentate în lu
crare cu privire la rolul acestui 
factor, autorul subliniază conti
nuitatea dezvoltării istorice pe te
ritoriul țării noastre, inexistența 
unor „catastrofe", „cezuri" sau 
„hiatusuri". Felul de viață al gru
pelor umane care s-au succedat pe 
teritoriul României a evoluat me
reu, din paleolitic și pînă în ulti
ma epocă a fierului, cînd cultura 
geto-dacilor a acoperit întreaga 
regiune carpato-danubiană, ducînd 
la o dezvoltare neîntreruptă a for
țelor de producție și a relațiilor 
de producție, la un progres sensi- 

’ bil material și spiritual. Lucrarea 
îi oferă astfel cititorului o pers
pectivă justă și-l pregătește pen
tru înțelegerea etapelor următoare 
ale istoriei patriei.

Autorul aduce, în tratarea dife
ritelor probleme, contribuții origi
nale și formulează uneori teze în
drăznețe, care constituie obiect de 
discuție între specialiști. Dintre a- 
ceste teze amintesc: susținerea 
existenței unui neolitic aceramic 
(lipsit de ceramică) pe teritoriul 
României, datarea timpurie (pe la 
1 200 î.e.n.) a începuturilor primei 

_vîrste a fierului, afirmarea unui 
decalaj de 150 de ani între 
apariția culturii Latâne geto-dace 
în zona istro-pontică și în cea car
patică etc. Este foarte probabil ca, 
în multe din aceste probleme, 
știința arheologică românească să 
nu-și fi spus încă ultimul cuvînt.

Prin tematică și problemele 
abordate, cartea prezintă un larg 
interes. Din păcate, însă, limbajul 
adesea prea „tehnic" te face, pe 
alocuri, să crezi că ai în față mai 
degrabă un curs de specialitate 
decît o lucrare destinată marelui 
public. Se fac simțite, de aseme
nea, anumite inadvertențe de ex
primare, unele inconsecvențe izvo- 
rîte din fuga, uneori prea grăbită, 
a condeiului. în ansamblu, însă, 
prin imaginea sintetică pe care o 
oferă asupra culturilor ce s-au 
succedat de-a lungul mileniilor în 
spațiul carpato-dunărean, cartea se 
înscrie ca o contribuție importantă 
la cunoașterea zorilor istoriei pa- 

_ triei noastre.

Două tragedii de Fede
rico Garcia Lorca : „Nun
ta însîngerată’ (la Tea
trul Național din Bucu
rești) și „Casa Bernardei 
Alba” (la Teatrul Bu
landra), prezentate în pre
mieră la sfîrșitul stagiunii 
trecute și reluate o dată 
cu noul sezon teatral, au 
repus în atenție un gen 
dramatic pe care multi îl 
consideră demn de cea 
mai înaltă stimă, dar pu
tini, în ultimii ani, s-au 
încumetat să-1 abordeze. 
De ce majoritatea teatre
lor noastre i-au dat uită
rii pe Eschil și Sofocle, pe 
Racine și pe Goethe, ca 
să cităm numai cîteva 
nume care au ocupat un 
loc de frunte în cultura 
atîtor generații 7 De ce 
preocupările inovatoare 
în arta spectacolului s-au 
îndreptat pînă de curînd 
mai mult spre comediile 
lui Shakespeare decît 
spre tragediile lui 7 Ar fi, 
desigur, absurd să încer
căm a stabili o ierarhie, 
considerînd, de pildă, 
tragedia un gen superior 
și condamnînd comedia 
prin definiție, la a pluti în 
straturile minore. In rea
litate ambele genuri, cînd 
se întrupează (și nu ra
reori se îmbină) în opere 
de autentică artă, înnobi
lează și reconfortează spi
ritul, cuceresc și încîntă 
vorbindu-ne despre bucu
ria de a trăi, despre pu
terea, inteligența și fru
musețea omului. Pe sce
nele teatrelor antice apă
reau, ca admirabile mo
dele umane, eroț capa
bili să lupte, să-și în
frunte cu măreție destinul.

Această tradiție, ilustra
tă de-a lungul timpului 
prin creații de teatru me
morabile, a cunoscut și 
denaturări. Excese pate
tice și lamentări grosiere 
au transformat adesea 
reprezentafia tragică în- 
tr-un holocaust stropit cu 
lacrimi.

Punînd în scenă „Nunta 
însîngerată”, regizorul Mi
ron Niculescu a căutat, în 
mod vădit, să evite gesti
culația grandilocventă și 
rostirea retorică, să ajun
gă la o expresie 
reținută, sobră, i 
mentelor. Așa redă Tanți 
Cocea durerea lăuntrică 
a unei mame căreia i-au 
secat 
joacă și spune 
Elena Sereda, comunicîn- 
du-ne fără dulcegărie chi
nul nevestei lui Leonar
do. Așa a fost interpre
tată de Tanți Cocea și 
Chirii Economu frumoasa 
scenă a pețitului, în care 
se vorbește puțin și cum
pătat, cu o solemnitate ță
rănească, potrivită 
prejurării. Sau, în sfîrșit, 
scena de dragoste 
tabloul penultim, în care 
Adela Mărculescu a dat 
Logodnicei fiorul sincer al 
unei pasiuni mai puter
nice decît voința și decît 
teama. Aceleiași intenții 
i-a corespuns, în esență, 
decorul de o impresio
nantă simplitate (una din
tre creațiile cele mai reu
șite ale scenografului Mi
hai Tofan), îndeosebi in
terioarele, alcătuite din 
alăturarea unor volume 
alb-negru.

Momente șl aspecte va
loroase — și nu singure
le. De ce, totuși, specta
colul în întregul său apa
re monoton, lipsit în bună 
măsură de strălucirea 
poetică proprie dramatur
giei lui Lorca 7 Am impre
sia că suflul tragic s-a ri
sipit tocmai pentru că a 
fost urmărit cu o insisten
tă prea ostentativă, pen
tru că regia a folosit prea 
uniform, de la început și 
pînă la sfîrșit, tonalitățile 
întunecate. Personajele au 
urmat parcă un continuu 
ritual rigid și încruntat, 
zîmbetele înghețau pe 
buze, toate privirile erau 
prevestitoare de rele. Dar 
esența tragediei constă 
— după părerea mea — 
în marea vitalitate a for
țelor și aspirațiilor uma
ne, intrate într-un conflict 
iremediabil cu barierele 
sociale, cu tot ceea ce 
mortifică trupul și sufle
tul. Cu un instinct fin al 
gradării și al contrastului 
dramatic, autorul „Nunții 
însîngerate" a plasat 
fuga Logodnicei cu Leo
nardo la apogeul serbă
rii nupțiale și a situat fi
nalul sîngeros în mijlocul 
pădurii argintate de lună, 
într-un peisaj de vis 
poezie.

fost 
pri- 
să 

din

i foarte 
a s onti

și lacrimile. Așa 
versurile

îm-

din

și 
Spectacolul a 

pierdut prin atenuarea a- 
cestor contraste, prin at
mosfera constant înnegu
rată creată de regie. Să 
ne gîndim, de pildă, cu 
cît ar fi sunat mai răsco
litor scena în care se 
descoperă dispariția ce
lor doi amanți, dacă ea 
ar fi urmat ca un trăznet 
exploziei de voioșie ra
dioasă a nuntașilor. Gru
pul de tineri interpreți, 
începînd cu Traian Stă- 
nescu în Logodnic, au fost 
însă surprinzător de șterși 
șl timorați. N-ar fi 
oare firesc, încă din 
mul tablou al piesei, 
simțim revărsîndu-se
plin veselia expansivă și 
încrezătoare 
cului, elanul 
care-și caută 
re fericirea 7 
altă parte 1 
Leonardo (interpretat de 
altfel cu vigoare de Ema- 
noil Petruț) n-ar fi trebuit 
oare să fie mai puțin 
crispat, să fie înzestrat 
cu un anume farmec săl
batic, cu îndrăzneala și 
fantezia care să-i justifi- 
ce actul nebunesc de în
călcare a tuturor opreliș
tilor 7 în căutarea „ținu
tei tragice", Miron Nicu
lescu și-a încorsetat cred 
prea mult personajele, 
le-a impus atitudini 
țepene și astfel le-a 
talizat, le-a răpit 
pasiune nepotolită 
face de fapt din 
însîngerată 
vieții, un cîntec închinat 
dragostei.

Scrisă într-o modalita
te dramatică absolut di
ferită, „Casa Bernardei 
Alba* se apropie, în e- 
sență, de același conflict 
traqic : viața și tinerețea 
care-și cer drepturile îm
potriva prejudecăților ti
ranice și a concepțiilor 
primitive, împotriva cal
culelor meschine de avere 
și rang social. Analiza re
lațiilor și a caracterelor

a Logodni- 
l tinereții lui 
t cu neiăbda- 
' Iar pe 
rivalul

de 
său.

prea
■ devi- 

acea 
care

,Nunta 
un imn al

este aci atît de minuțioa
să, încît autorul a găsit 
cu cale să atragă atenția 
că „aceste trei acte vor 
să fie un documentar fo
tografic’. De aceea, în 
spectacolul regizat de 
Dinu Negreanu cel mai 
izbutit mi se pare actul al 
doilea, unde tabloul de 
viață apare autentic și in
cisiv, cu invidiile și iz
bucnirile de ură, cu cle
vetelile, cu curiozitatea 
pentru bucuriile interzise 
ale unei vieți libere, cu 
rîsul nesupus, cu neîncrer 
derea, cu ingratitudinea- 
— într-un cuvînt cu toată 
mizeria morală ce colcăie 
și crește obscur sub apa
renta docilitate a celor 
cinci fete fată de dogme
le închistate ale Bernar
dei. Fără a intra aci în 
amănunte, am releva pen
tru veridicitatea lor cîte
va compoziții actoricești : 
Anca Verești în rolul unei 
fete urîte și complexate 
(Martirio), Ica Matache- 
Costescu (La Poncia), Ana 
Barcan (Angustias), Gina 
Petrini (Magdalena). Ma- 
riela Petrescu, pentru care 
rolul Adelei a însemnat, 
dacă nu ne înșelăm, un 
debut pe scena profesio
nistă, a dovedit o reală și 
promițătoare sensibilita
te. Plastica spectacolului 
ni s-a părut sugestivă : 
personajele pășesc temă
tor, parcă neîntîlnindu-se 
niciodată unul cu altul, 
într-un spațiu vid, rece, 
creat de decorul auster al 
arh. Cristea Condacci.

Există totuși o brutalit' 
te a textului, pe care 
spectacolul a netezit-o, si 
care ar fi dat o tensiune 
aparte tragediei petrecute 
între zidurile veșnic în
doliatei citadele a Ber
nardei Alba. în această 
piesă blestemele și bîrfe- 
lile se amestecă cu rugă
ciunile făcute pentru o- 
dihna mortului. Nu există 
nici respect filial, nici 
blîndețe maternă, numai 
interese și porniri care se 
ciocnesc cu o cruzime ne
disimulată. După părerea 
mea, Nelly Sterian — lu
cind cu autoritate și si
guranță — i-a dat Bernar
dei o distincție și o deta
șare care nu sînt deloc 
ale acestei țărănci înstă
rite, aspre la port și la 
vorbă pînă la bădărănie, 
limitate și abrutizate de 
orgoliu. Din această cau
ză, nu s-a făcut simțită pe 
scenă, în toată realitatea 
ei înfiorătoare, atmosfera 
sufocantă, ucigătoare, din 
casa Bernardei Alba. Iar 
în actul al treilea, care a 
depășit prin dificultățile 
sale experiența interpre
tei Adelei, răzvrătirea 
deschisă împotriva prin
cipiilor socotite imuabile 
pînă atunci nu s-a ridicat 
pînă la paroxismul unui 
act disperat, fără putintă 
de întoarcere. Or, aceas
tă înfruntare pe culmile 
violenței între două forțe 
morale, care întruchipea
ză în ultimă instanță răz
vrătirea vieții și a tinere
ții clocotitoare împotriva 
anchilozei și a morții, con
feră „documentului foto
grafic" al lui Lorca di
mensiunile poeziei tragice.

Andrei BALEANU

V

ff
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La cinematograful „Republica" din Ca
pitală a fost prezentat, luni seara, filmul 
românesc „Vremea zăpezilor" — produc
ție a studioului București. Filmul, inspi
rat din viața satului contemporan, a fost 
realizat de Gheorghe Naghi, după un sce
nariu al scriitorilor Fănuș Neagu și Nico- 
lae Velea.

Principalele roluri sînt deținute de Ila-

rion Ciobanu, Șt. Mihăilescu-Brăila, Toma 
Caragiu, Monica Ghiuță, Sebastian Pa- 
paiani, Vasilica Tastaman, Colea Răutu.

Filmul a fost distins cu premiul pentru 
scenariu la cel de-al III-lea Festival na
țional al filmului de la Mamaia 1966.

Cu prilejul premierei au fost prezentați 
publicului principalii lui realizatori.

(Agerprcfț
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A 22-a aniversare a Zilei
Forjelor Armate ale

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
In sala Teatrului Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor din Capitală 
B avut loc luni după-amiază o a- 
dunare festivă, organizată cu pri
lejul celei de-a 22-a aniversări a 
Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte Dumitru Popa, 
tnembru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate, Cornel Onescu, mi
nistrul Afacerilor interne, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri activi și în rezer
vă, veterani din războiul anti
fascist, oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai colectivelor între
prinderilor și instituțiilor bucureș- 
tene. Au participat, de asemenea, 
atașați militari ai misiunilor diplo
matice.

Despre semnificația zilei Forțe
lor Armate a vorbit general-loco- 
tenent Ion Gheorghe, prim adjunct 
al ministrului forțelor armate. 
Ziua de 25 octombrie, a spus el, 
a devenit un simbol al recunoștin
ței poporului nostru față de vite
jia și spiritul de jertfă dovedit de 
ostașii români în încleștările cu 
dușmanii patriei, al prețuirii pe 
care o acordă forțelor sale armate.

Vorbitorul a trecut în revistă 
apoi acțiunile armatei române, 
care, în timpul insurecției națio
nale antifasciste din august 1944, 
luptînd împreună cu formațiunile 
de luptă patriotice organizate și 
conduse de Partidul Comunist Ro
mân, a zdrobit trupele hitleriste 
din București și împrejurimi, din 
părțile centrale, de sud, sud-est și 
sud-vest ale țării. Viteaza armată 
română, luptînd umăr la umăr cu 
glorioasa armată sovietică, a în- 
frînt ultimele rezistențe ale trupe
lor hitleriste de pe pămîntul Ro
mâniei, desăvîrșind astfel elibera
rea întregului teritoriu național de 
sub jugul fascist. Cu același eroism 
armata română a continuat lupta 
alături de armata sovietică pe te
ritoriile Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînă la înfrîngerea definitivă a 
Germaniei hitleriste și încheierea 
victorioasă a războiului în Europa. 
Participarea României cu toate re
sursele sale la războiul antihitlerist 
constituie o contribuție importantă 
la zdrobirea fascismului german.

Republica Socialistă România, a 
spus el, este astăzi o țară socia
listă puternică, cu o economie 
complexă, în continuă dezvoltare, 
cu o cultură înfloritoare, puse în 
slujba celor ce muncesc, o țară 
care-și manifestă activ prezența în 
viața internațională. în centrul po
liticii sale externe, Republica So-

4 Manifestări 
politico-culturale
Cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România în comandamente, 
mari unități, unități, instituții mi
litare de învățămînt, la casele ar
matei au avut loc manifestări po
litico-culturale variate la care au 
participat ofițeri, maiștri, militari, 
subofițeri, membri ai familiilor lor, 
militari în termen.

Adunările festive, conferințele, 
simpozioanele, șezătorile literare, 
întîlnirile cu veterani din războiul 
antifascist au oglindit tradițiile de 
luptă ale' armatei române, faptele 
de arme săvîrșite de ostașii ro
mâni împotriva cotropitorilor fas
ciști, contribuția României la zdro
birea Germaniei hitleriste. Vorbi
torii s-au referit, totodată, la acti
vitatea desfășurată de Partidul Co
munist Român pentru făurirea și 
conducerea armatei noastre, grija 
partidului și statului pentru întări
rea capacității de apărare a pa
triei. (Agerpres)

cialistă România pune prietenia și 
alianța cu toate țările socialiste. 
Totodată, țara noastră dezvoltă re
lații economice, politice și cultu
rale cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială. La baza 
acestor relații stau principiile res
pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, care constituie singura bază 
rațională acceptabilă pentru solu
ționarea problemelor pe care le 
ridică raporturile dintre state și 
popoare, pentru asigurarea păcii și 
securității în lume.

Subliniind că România mani
festă o permanentă vigilență 
față de politica agresivă a impe
rialismului, îndeosebi a cercurilor 
militariste din S.U.A., vorbitorul a 
arătat că expresia cea mai eloc
ventă a caracterului profund reac
ționar al politicii S.U.A. o consti
tuie agresiunea în Vietnam, pe 
care poporul român o condamnă 
cu toată hotărîrea. Poporul nos
tru și-a exprimat deplina solida
ritate cu cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, căruia îi acordă între
gul sprijin moral, politic și mate
rial în lupta sa pentru apărarea 
libertății și independenței națio
nale.

Țara noastră, a continuat vorbi
torul, își aduce contribuția la efor
turile pentru înfăptuirea securității 
europene, convinsă fiind că par
ticipă astfel 
însemnătate 
poarelor.

Vorbitorul 
tidul- și guvernul acordă o 
permanentă întăririi capacității de 
luptă a armatei, înzestrînd-o cu 
tot ceea ce-i este necesar pentru 
desfășurarea muncii de instruire 
și educare a militarilor, pentru a 
fi oricînd gata să îndeplinească 
orice misiune i s-ar încredința. în 
același timp, a subliniat el, mili
tarii Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, educați 
în spiritul internaționalismului so
cialist, sînt gata ca, alături de 
armatele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, ale celor
lalte țări socialiste, să apere cau
za păcii și socialismului.

Poporul român, a spus el în în
cheiere, se bizuie pe armata sa, 
scut puternic, de neclintit, al 
muncii sale pașnice, al hotarelor 
sfinte ale țării, al independenței și 
suveranității naționale.

La adunare au luat în conti
nuare cuvîntul Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., și Gheor- 
ghe Jipa, strungar la uzinele 
„Vulcan". Ei au adresat un cald 
salut militarilor forțelor noastre 
armate cu prilejul acestei sărbă
tori.

A urmat apoi un concert festiv 
susținut de muzica reprezentativă a 
armatei și corul Ansamblului ar
matei. (Agerpres)

la o operă de mare 
pentru viitorul po-

a arătat apoi că par- 
grijă

Expoziție consacrată 

poetului Bacovia
La muzeul regional din Bacău a 

fost amenajată o expoziție perma
nentă, consacrată vieții și activită
ții literare a poetului George Ba- 
covia. Ea cuprinde ediții ale opere
lor poetului, articole din reviste li
terare, legate de lucrările lui Baco- 
via, manuscrise și fotografii. în- 
tr-una din încăperi a fost recons
tituită camera de lucru a poetului. 

(Agerpres)

Cu prilejul
Zilei Națiunilor Unite
în ziua de 24 octombrie se săr

bătorește, în fiecare an, Ziua Na
țiunilor Unite, consemnîndu-se 
astfel momentul oficial al creării, 
în 1945, a Organizației Națiunilor 
Unite. în țara noastră această ani
versare a fost marcată printr-o 
ședință festivă organizată luni la 
amiază la Casa de cultură a Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, de către A- 
sociația pentru Națiunile Unite din 
Republica Socialistă România.

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, O. Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă și 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai Comitetului executiv al 
Asociației pentru Națiunile Unite, 
ai Consiliului executiv al Asocia
ției de drept internațional și rela
ții internaționale, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Ședința festivă a fost deschisă de 
Virgil Cândea, director științific al 
Asociației de drept interna
țional și relații internaționale.

Prof. univ. dr. docent Mihail 
Ghelmegeanu, membru al Comite
tului executiv al Asociației pentru 
Națiunile Unite, a vorbit despre 
geneza și obiectivele principale ale 
Organizației Națiunilor Unite, des
pre importanța acestui larg for de 
examinare a problemelor interna
ționale, care, de la 51 de membri 
în 1945, numără în prezent 121, 
despre acțiunile întreprinse de țara 
noastră pentru îmbunătățirea cli
matului de colaborare dintre po
poare, despre propunerile și iniția
tivele avansate de reprezentanții 
României în diferitele 
ale O.N.U.

După ședința festivă, 
pentru Națiunile Unite 
blica Socialistă România a oferit 
un cocteil.

organisme

Asociația 
din Repu-

(Agerpres)

în vederea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională, în 
circumscripția electorală nr. 1 
Oradea-Nord, regiunea Crișana, 
care va avea loc la 20 noiembrie 
1966, a fost depusă candidatura to-

varășului Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

Nefiind contestată, candidatura 
rămas definitivă.

a

Cronica zilei
PRIMIRE LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI
Petre Blajovicf, vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, a primit 
luni la amiază pe dl. Pierre Blan
chard, reprezentant al Organizației 
Internaționale a Muncii, care se 
află în țara noastră la invitația 
Comitetului de stat pentru proble
me de muncă și salarii. A fost de 
față Simion Țaigăr, președintele 
Comitetului.

SOSIREA UNUI GRUP 
DE INDUSTRIAȘI ȘI OAMENI 

DE AFACERI AMERICANI
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de industriași 
și oameni de afaceri americani. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia, funcționari din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior. Au fost pre- 
zenți Richard H. Davis, ambasado
rul Statelor Unite ale Americii la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Prof. dr. Kazimir Sokalski, rec

torul Institutului politehnic din 
Cracovia, care, în cadrul planului 
pentru aplicarea acordului cultural 
între Republica Socialistă România 
și R. P. Polonă, a fost oaspetele 
țării noastre timp de două săptă
mâni, a părăsit luni Capitala.

ȘOIMII MUNȚILOR
(Urmare din pag. I)

Peretele făcea o 
abatere de la regulă. 
Se cereau 
cîțiva metri 
două stînci 
căscau un neant. S-a 
aruncat podul de 
frînghie. Maiorul Ște
fan s-a apropiat de 
marginea prăpăstiei. 
Privind, a simțit că a- 
mețește. Dar trebuia 
să treacă el primul. 
A încălecat podul 
improvizat. Broboane 
de sudoare îi picu
rau de pe frunte. Lu
mea i se arăta răs
turnată — un cer de 
piatră cenușiu, pe 
marginea căruia se 
aflau capetele osta
șilor... Iată, unul îl 
urmează, apoi altul... 
și așa, toți.

„Inamicul* a fost 
surprins. Atît de sur
prins încît... i-a feli
citat pe biruitori.

Cel mai 
a fost însă 
rul de la 
sportivă.

— Pe unde ați a- 
juns aici ?

— I s-a arătat iti
nerarul.

— Imposibil. De 20 
de ani trăiesc la ca
bană, dar pe versan-

trecuți 
între 
care

surprins 
cabanie- 
stațiunea

Intre 2 și 5 noiembrie

între 2 și 5 noiembrie, în Capi
tală se vor desfășura lucrările 
Conferinței naționale de medicină 
judiciară, organizată de secția de 
specialitate a Uniunii societăților 
de Științe Medicale.

Tematica conferinței, la care vor 
participa specialiști din întreaga 
țară, cît și numeroși invitați din 
străinătate, cuprinde probleme de 
mare actualitate în practica me
dicală și medico-legală ca : sero- 
imunologie medico-judiciară în fi
liație și cercetarea corpurilor de
licte ; aplicațiile geneticii în medi
cina judiciară ; toxicologia medico- 
judiciară ; traumatismul cranio
cerebral ; moartea subită.

La această conferință, care va 
permite un larg schimb de opinii, 
este anunțată sosirea unor perso
nalități de reputație internațională 
din Anglia, Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană și R. F. 
Germană, Italia, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

nimeni. Unul 
și dumnea- 
o oaste în-

tul acesta n-a îndrăz
nit încă 
măcar... 
voastră, 
treagă î

Resursele fizice ale 
vînătorilor de munte 
s-au dovedit inepui
zabile. Traversarea 
unor masive muntoa
se, în condiții clima
tice grele, solicită 
mari eforturi. Nu o 
singură misiune de 
acest fel a îndepli
nit subunitatea co
mandată de maiorul 
D. Iancu. Se poate 
numi o performanță 
străbaterea a 220 ki
lometri în trei zile, cu 
tot armamentul și e- 
chipamentul de cam
panie, cind mai în
frunți ape furtunoase, 
legi poduri de frîn- 
ghii peste prăpăstii, 
escaladezi stînci 
brupte.

★

înalți și voinici, 
uniformele lor cu
poleți verzi ca cetina 
bradului, cu bascul 
pe-o ureche, vînăto- 
rii de munte români 
fac corp comun cu 
însăși natura. Trăind 
în aer liber, învățînd 
să-și perfecționeze 
arta luptă în

a- ■

tn
e-

CONTURURILE ORAȘULUI KOSICE
rulmenți, fabricile de con
fecții din PreSov, Svidnik, 
Lipany, Mihalovce, 
nele 
mene, 
altele, 
sfirșit 
centralei „Vojany* 
putere instalată de 
MW.

Și agricultura regiunii 
a cunoscut transformări 
adînci. Cooperativele a- 
gricole unice și gospodă
riile de stat dețin în pre
zent 80 la sută din supra
fața agricolă. în ultimii 6 
ani statul a investit peste 
un miliard de coroane în 
sistemul de hidroameiio-

estompate 
mohorîtă, 

vag, îne- 
ceață. Am 
în mijlocul

ale

De sus, contururile ora
șului KoJice, 
de vremea 
ne-au apărut 
cate parcă în 
deslușit totuși
lor, înainte de a ateriza, 
coșurile înalte ale combi
natului siderurgic — una 
dintre cele mai mari con
strucții industriale 
Cehoslovaciei.

Sînt numai șase ani de 
cînd, în urma hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al 
P.C. din Cehoslovacia, pe 
locul unde se înalță com
binatul au sosit primele 
excavatoare și buldo
zere. Astăzi, pe o su
prafață de 750 de hectare 
se înșiruie peste 50 de 
obiective industriale, din
tre care multe au și fost 
puse în funcțiune, iar re
țeaua de transport a în
treprinderii însumează 138 
kilometri de cale ferată 
și 90 kilometri de șosele. 
Cînd va lucra cu întrea
ga capacitate, combina
tul va da milioane de 
tone de fontă, oțel și la
minate, constituind o pîr- 
ghie importantă a indus
trializării întregii Slovacii.

Koăice este centrul cel 
mai important al Slo
vaciei de est. Iar contu
rurile sale de astăzi sînt 
un simbol al marilor pre
faceri petrecute pe 
meleaguri în anii 
strucției socialiste.

...La cîteva ore 
sosirea noastră în 
ne aflam în biroul
rășului Anton Tazky, pre
ședintele comitetului na
țional regional.

— Regiunea noastră — 
ne spune el — ocupă lo
cul al doilea tn Ceho
slovacia ca suprafață și 
număr de locuitori. Pe un

aceste 
con-

după 
oraș 

tova-

teritoriu de peste 16 000 
kilometri pătrați trăiesc 
1 200 000 de oameni. Ocu
pația principală a oame
nilor o constituia în trecut 
agricultura, practicată cu 
mijloace rudimentare și 
neputînd asigura nici mi
nimul necesar vieții lo
cuitorilor. Tocmai de a- 
ceea, între anii 1918—1932 
peste 100 000 de oameni 
din partea locului au 
nevoiți să emigreze 
căutare de lucru în 
nada, S.U.A., Franța, 
gia, Argentina.
în care era menținută a- 
tunci Slovacia răsăritea
nă

fost 
în

Ca-
Bel-

Sărăcia

de către clasele ex-

uzl- 
Hu- 

multe
chimice din 
Straăske și

Se apropie de 
construcția termo- 

cu o 
660

în domeniul 
construcției 

șl industriei 
cadrul uni-

însemnări de călătorie

ploatatoare a lăsat urme 
adînci: în 1949—1950 mai 
existau oameni care lo
cuiau în bordeie — spu
ne tovarășul Tazky.

Dar azi... Dintr-o re
giune agrară, înapoiată, 
Slovacia răsăriteană a 
devenit o reqiune indus- 
trial-agrară. în diferitele 
ramuri industriale lucrea
ză acum 353 000 de oa
meni, față de 25 000 în 
1945. Pentru dezvoltarea 
acestei regiuni statul a in
vestit fonduri uriașe, cea 
mai mare parte fiind rezer
vată obiectivelor indus
triale. Alături de combi
natul metalurgic din Ko
sice, pe harta industrială 
a regiunii au apărut 
meroase construcții 
portante, ca uzina 
structoare de mașini
același oraș, întreprindere 
cu peste 5 000 de munci
tori, uzina „Tatra Vagon' 
din Poprad, fabrici de

nu-
im-

con-
din

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost în 

general frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul sud-vestic, cu 
intensificări în 
ratura aerului 
șoară creștere, 
între 10 grade 
grade la Lugoj, 
Neamț.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 octombrie. în țară : 
vremea devine schimbătoare, în- 
cepînd din vestul țării. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi 
temporare, mai frecvente în Ba
nat, Ardeal și nordul Moldovei. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere, mai ales că
tre sfîrșitul intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, iar maxi
mele între 12 
mineața ceață 
rești : vreme 
să Ia început, 
bătoare. Cerul 
porar ploaie, 
potrivit Temperatura în 
ușoară.

estul tării. Tempe- 
a înregistrat o u- 
oscilînd la ora 14 
Ia Joseni și 22 de 

Răuti șl Tg.

și 20 de grade. Di- 
locală. In Bucu- 

în general frumoa- 
apoi devine schim- 
va fi variabil, tem- 
Vînt slab pînă Ia 

scădere

i

în

a-

rații ce se construiește 
Cîmpia Slovaciei de est 
— baza cerealieră a re
giunii. Aici în fiecare pri
măvară erau inundate 
circa 135 000 hectare de 
pămînt, care deveneau 
impracticabile pentru
gricultură. Din 1959 au 
început lucrările de dese
care, construindu-se o lar
gă rețea de canale. Pentru 
viitorii ani se prevede in
vestirea a încă 1,8 mili
arde de coroane în vede
rea lucrărilor de iriqare 
a terenurilor recuperate.

în cursul călătoriei 
noastre prin Slovacia de 
est am străbătut un șir 
de orașe și sate, în care 
am văzut locuințe noi, so
lide, moderne. în anii pu
terii populare s-au con
struit în regiune 130 000 
de noi apartamente.

Una dintre cele mai 
importante probleme care 
preocupă organele locale

de partid șl de stat este 
Instruirea oamenilor. A- 
pariția și dezvoltarea ma
rilor întreprinderi indus
triale, a diferitelor ramuri 
ale economiei necesită 
cadre cu o pregătire co
respunzătoare în regiune 
există astăzi 53 de școli 
medii, față de 13 în 1945. 
La Kosice, Școala supe
rioară tehnică preqătește 
specialiști 
metalurgiei, 
de mașini 
miniere. în
versității de aici, funcțio
nează facultățile de me
dicină, pedagogie, filo
zofie, științe naturale.

— Ponderea Slovaciei 
de est în întreaga eco
nomie națională este de 
6,6 la sută în industrie și 
de 8,3 la sută în agricul
tură — ne informează 
tov. Tazky. Există toate 
premisele ca în anii viitori 
ea să crească. în actua
lul cincinal s-au investit 
pentru această reqiune 
27,9 miliarde de coroane. 
Vom dezvolta în 
nuare obiectivele 
triale existente și 
ceoe construcția 
noi. în cincinal
construi 43 800 de aparta
mente, 1 150 săli de cla
să. trei spitale — la Ko- 
Sice, Poprad și Trebi- 
Sov — precum și alte așe
zăminte social-culturale.

Slovacia răsăriteană 
capătă tot mai mult înfă
țișarea unei reqiuni în
floritoare Socialismul i-a 
deschis perspective largi 
de dezvoltare, iar munca 

o
Cil 
și

conti- 
indus- 

vom în- 
altora 

se vor

harnicilor ei locuitori 
îmboqățește continuu 
noi valori materiale 
spirituale.

Eugen IONESCU

CAPITALUL AMERICAN
Șl EUROPA OCCIDENTALA
Sub titlul .„ASPEC

TE ECONOMICE ALE 
RELAȚIILOR DINTRE 
ALIAȚII OCCIDEN
TALI", ziarul elve
țian „NEUE ZUR- 
CHER 
relatează 
trunderea 
american 
occidentală.

anul
Din aceste 

în anul 1965 
occidentale

V

ZEITUNG“ 
despre pă- 
capitalului 
în Europa

Europa — scrie ziarul 
— este în S.U.A. un 
oaspete prețuit și bine
venit. Mai mult încă, 
guvernul S.U.A. și di
ferite foruri federate 
caută să-l atragă din
colo de Atlantic folo
sind pentru 
toată puterea lor de 
convingere.
dorul S.U.A. în Belgia, 
Ridgway Knight, a fă
cut zilele trecute o 
precizare în acest sens 
la Bruxelles. El a subli
niat că de pe acum a- 
proximativ 100 de fir
me (vest) europene au 
făcut investiții în 
S.U.A. în cursul anu- 
lu1 trecut, investițiile 
directe americane 
Europa au fost de 
miliarde dolari, față 
6 miliarde dolari, 
au fost Investițiile 
recle europene 
S.U.A.

Potrivit Iul Knight, 
guvernul 
spre deosebire de u- 
nele guverne europe
ne, nu se teme de o 
colonizare prin investi
ții străine. Această po
ziție este determinată 
de următoarele cauze :
1) o afluență puternică 
de capitaluri străine în 
economia S.U.A. contri
buie la o mai bună 
echilibrare a balanței 
de plăți americane ;
2) economia america
nă profită de pe urma 
progresului tehnic și 
capacității comerciale 
a producătorilor străini 
care fac investiții”.

aceasta

Ambasa-

„Tnlr-un trecut foarte 
apropiat invesfifiile a- 
mericane în diferite 
țări vest-europene, ți 
în special în cele ale 
Pieței comune, au dat 
naștere la o serie de 
suspiciuni. Numeroase 
voci atrag atenjia asu
pra pericolului ca e- 
conomia (vest) euro
peană să ajungă sub 
dominafie americană 
și asupra dependenței 
el crescînde 
niul tehnic 
S.U.A.

Un recent 
părut în ultimul număr 
a! revistei Departamen
tului Comerțului din 
S.U.A., „Survey of 
Current Business”, pu
blică o serie de date 
din care reiese că 
investițiile americane 
în străinătate — in
vestiții de capital 
pentru înființarea unor 
filiale, pentru prelua
rea unor instituții și în
treprinderi străine cu 
participare de cel pu
țin 10 la sută sau pen
tru lărgirea acestora — 
au crescut de la 11,8 
miliarde dolari în 1950, 
la 44,4 miliarde dolari 
în 1964, șl la 49,2 mi-

prelucrătoare, 
în urmă- 

ramurl ale 
europene :

chimie, auto-

li ar de dolari 
frecuf. 
sume, 
Europei
i-au revenit aproxima
tiv 13,9 miliarde sau 
28 la sută. Aces
te investiții se în
dreaptă îndeosebi spre 
Marea Britanie, R.F.G. 
și Franța.

Principalul cîmp de 
acțiune al înfreprinde- 
rHor americane este in
dustria 
îndeosebi 
toatele 
industriei 
petrol,
mobile, mașini agrico
le aluminiu, mașini de 
birou, electronică și 
industria alimentară, 
în America Latină și 
Africa ținta principală 
a intereselor america
ne este industria pe
trolieră și extractivă. 
Tn ultimul timp în Eu
ropa s-a manifestat cel 
mai puternic. pătrunde
rea filialelor americane 
în sectorul bancar".

Sosirea colectivului Teatrului 
„Jozsef Attila''

Luni a sosit în Capitală colec
tivul Teatrului „Jozsef Attila" 
din Budapesta.

înființat în urmă cu zece ani, 
într-unul din cele mai mari car
tiere muncitorești din 
R.P. Ungare, Teatrul 
Attila" și-a format de-a lungul 
timpului un repertoriu bogat cu- 
prinzînd atît lucrări ale clasicilor 
literaturii universale cît și ale dra
maturgilor maghiari. Aceeași va
rietate se remarcă și în ceea ce

în ,
14 
de 
cît 
di-
în

din Budapesta
privește genurile abordate de tea
tru : de la piese de un puternic 
dramatism pînă la comedii muzi
cale.

în turneul lor la București, în
tre 24 octombrie și 2 noiembrie, 
artiștii maghiari vor prezenta trei 
piese aparținînd dramaturgiei con
temporane : „Beckett" de Anouilh, 
„Drumul șoarecelui" de Gyarfas 
Miklos și „Floare de cactus" de 
Pierre Barillet 'și Jean Pierre 

(Agerpres)

munți, ei devin poli
sportivi, dezvoltați 
armonios, curajoși, 
energici și plini de 
voioșia tinereții. Vî- 
?iătorii de munte sînt 
răgători de elită ; 

condițiile 
ale luptei 
cer precizie, rapidi
tate și o mînuire per
fectă a armei.

Spuneam la 
ceput că munții in
spiră pe creatori. Dar 
și pe șoimii munților. 
In unitățile amplasa
te în locuri pitorești, 
înconjurate de măre
ția brazilor, de susu
rul apelor limpezi — 
militarii își exprimă 
bucuria de viață. 
Cîntecul și versul, 
,uneori originale, a- 
duc în fața spectato
rilor izbucniri de ti
nerețe și entuziasm, 
de patriotism fier
binte.

Ii privim deseori 
trecînd în marș, în 
ritmul cîntecelor os
tășești pline de viață 
— și ne mîndrim cu 
ei, cum ne mîndrim 
cu toți militarii For
țelor Armate ale Re
publicii Socialiste 
România, apărători 
neînfricați ai pămîn- 
tului strămoșesc.

munte sînt

speciiice 
în munți

capitala
„Jozsef

în-
Pierre Barillet 
Gredy.

Turneul în R. P. Ungară și Austria
al unui colectiv al Teatrului Național■

în dome- 
fa|ă de

studiu a-
american,

Sub titlul „S.U.A. 
CAUTĂ INVESTITORI 
ÎN EUROPA" ziarul 
vest-german „IN- 
DUSTRTEKURIER" 

scrie că Statele Uni
te încurajează inves
tițiile de capitaluri 
din străinătate pen
tru a-și echilibra ba
lanța de plăți și a 
profita de cunoștin
țele tehnico-comer- 
ciale ale producători
lor străini.

„Deținătorul de capi
taluri de investiție din

Siprezenta „O scrisoare pierdută" 
„Oameni și șoareci".

Din distribuțiile spectacolelor 
vor face parte artiștii poporului 
Costache Antoniu, Al. Giugaru, 
Ion Finteșteanu, Grigore Vasiliu 
Birlic, Marcel Anghelescu, Niki 
Atanasiu, artiștii emeriți Irina 
Răchițeanu, Carmen Stănescu, N. 
Brancomir, Toma Dimitriu, Geo 
Barton, precum și Valeria Gagea- 
lov, Emanoil Petruț, Chirii Eco- 
nomu, Florin Piersic, Ion Henter 
și alții. (Agerpres)

Un colectiv artistic al Teatru
lui Național „I. L. Caragiale", 
condus de acad. Zaharia Stancu, 
a plecat luni seara, într-un tur
neu în R.P. Ungară și Austria.

în sala Teatrului „Madach" din 
Budapesta, actorii români vor pre
zenta „O scrisoare pierdută" de I.

• L. Caragiale, 
de Al. Voitin 
reci" de John 
na, Naționalul
oaspetele „Burgtheater"-ului,

„Oameni care tac“ 
și „Oameni și șoa- 
Steinbeck. La Vie- 
bucureștean, fiind

0 nouă victorie a echipei MÎINE „ZI PLINA" LA FOTBALLUPTE LIBERE

Cinci meciuri internaționaleRomâniei in R. F. Germană

prin tuș pe

în primul 
românii au

la Toulouse, a pierdut cu 3—0. 
Selecționata de tineret (alcă
tuită din jucători sub 23 de ani) 
întîlneșfe la Ploiești reprezenta
tiva similară a Bulgariei. Tn sfîr- 
șit, la București, în program cu
plat pe stadionul „23 August", 
selecfionata olimpică joacă ami
cal cu echipa iugoslavă Sutleska 
Niksici, iar prima reprezentativă 
susfine un mec* de verificare cu 
formația franceză Sochaux.

Fotbaliștii români susțin mîine 
miercuri, 26 octombrie, C'nci în- 
fîlniri internaționale cu caracter 
oficial sau amical. în cadrul noii 
ediții a „Cupei Balcanice" U.T.A. 
se întîlneșfe, în deplasare, la 
Istanbul, cu Fenerbahce (Turcia). 
Dinamo Pitești dispută acasă re
vanșa, pentru turul doi al „Cu
pei orașelor tîrguri" cu formația 
franceză F. C. Toulouse, în fața 
căreia, acum o săptămînă

BONN 24 (Agerpres). — Selec
ționatele de lupte libere ale Româ
niei și R. F. Germane s-au întîl- 
nit în meci revanșă la Ludwigsha
fen. Victoria a revenit sportivilor 
români cu scorul de 6—2. Iată re
zultatele tehnice: categ. muscă : 
Dumitru învinge la puncte pe 
Hort; categ. cocoș: Cristea dispu
ne la puncte de Neff; categ. pană : 
Geantă învinge la puncte pe Schil-

ling; categ. ușoară : Poalelungi 
întrece la puncte pe Pritzl; categ. 
semimijlocie: Tampa învinge la 
puncte pe Wahl; categ. mijlocie : 
Popescu învinge la puncte pe 
Knoll; categ. semigrea : Kiehl dis
pune la puncte de Pavel; categ. 
grea : Dietrich învinge 
Stîngu.

După cum se știe, 
meci, disputat la Koln, 
ciștigat cu 5,5—2,5.

Calul troian al șerifilor
în săptămînalul me

xican „SIEMPRE” citim 
următoarele :

„în curînd la Teua- 
can (Mexic) se va 
muta definitiv primul 
contingent de 500 de 
oameni — sînt polițiști 
americani ieșiți la pen
sie. Urmează să mal 
sosească din Statele U- 
nite și alți 4 500 de 
foști polițiști care-și 
vor trăi restul vieții pe 
pămînt mexican.

Polițiștii vor sosi în 
baza unul plan care 
prevede dislocarea în 
Mexic a 100 000 de 
nord-americani, foști 
«apărători ai ordinel 
publice».

Populația viitoarelor 
colonii americane din 
Mexic va fi constituită 
din cadre încercate de 
polițiști, din maeștri ai 
spionajului șl infiltrării 
pe teritoriul altor state.

pe care 
îi trimiteau 
ocupate 

și unde 
controlul

de 
ei 
a- 

su-

Ei nu vor putea și nici 
nu vor dori să se asi
mileze poporului nos
tru. Planul în vederea 
transmutării lor în Me
xic amintește de legio
narii romani, 
împărații 
în țările 
imperiu 
exercitau
supra popoarelor 
puse de Roma.

Prezența în țara 
noastră a unui aseme
nea număr de «imi
granți» nord-americani 
provoacă protestul le
gitim al mexicanilor, 
întrucîf nouă ne este 
binecunoscută condui
ta americanilor în alte 
țări. Organizarea unor 
întinse colonii ale Sta
telor Unite în Mexic 
poate avea serioase 
consecințe de ordin 
demografic, economic 
și politic.

înfluenja nefastă a 
acestor colonii asupra 
mexicanilor este de 
necontestat. Coloniștii 
vor face, desigur, pro
pagandă, lăudînd bine
facerile modulul de 
viată american. Ei vor 
afirma că forfele ar
mate care au ocupat 
în urmă cu un an Re
publica Dominicană și 
au supus unor bombar
damente barbare Viet
namul au o misiune eli
beratoare, că Porto 
Rico este un Ideal și 
un model pentru toate 
popoarele Americii La
tine care luptă pentru 
libertate. în felul a- 
cesta, Mexicul, care se 
pregătește să joace ro
lul trist de gazdă pen
tru americanii în vîrstă 
va căpăta un cal tro
ian. plin pînă la ref’jȚ 
cu... șerifi”.
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GRECO-IUGOSLAV EPISOD

Fotografia da mai sus, reprodusă 
din ziarul englez „Times", înfăți
șează un aspect din timpul mitin
gului de săptămîna trecută al celor 
30 000 de țărani irlandezi veniți la 
Dublin, capitala țării, pentru a re
vendica majorarea subvențiilor gu
vernului în agricultură și asigura
rea unor noi piețe de desfacere. 
Referindu-se la demonstrațiile de 
amploare ale țăranilor irlandezi, 
ziarul „Le Monde" scrie că „un nou 
val de acțiuni sociale amenință Re
publica Irlanda". Ziarul relevă că 
o delegație a demonstranților în 
frunte cu Richard Deasy, președin-

lemonstrațiile de

tele Federației agricultorilor, care 
încercase să prezinte ministrului a- 
griculturii doleanțele fermierilor, a 
hotărît să se posteze în fa a clă
dirii ministerului în semn de protest 
față de refuzul de a primi delega
ția. „Cei nouă membri ai delega
ției, înconjurați de un cordon de 
polițiști și încurajați de trecători, 
au rămas două zile și trei nopți 
în fața ministerului" — arată zia
rul. Tn cercurile oficiale irlandeze 
se afirmă că guvernul va respinge 
cererile fermierilor, chiar cu riscul 
ca demonstrațiile acestora să se ex
tindă și în rîndul sindicatelor mun
citorești, care sînt ostile proiectu
lui de lege pregătit de guvern în 
vederea restrîngerii dreptului la 

grevă

BUDAPESTA 24. — Corespon
dentul Agerpres A. Pop trans
mite : Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, lt. col. Bîrlea
atașat militar al Republicii Socia
liste România la Budapesta, a de
pus coroane de flori la monumen
tele ostașilor români căzuți în lup
ta pentru eliberarea Ungariei de la 
Cegled, Debrecen, Miskolc și Nyi- 
regyhaza. Au participat coman
danții garnizoanelor militare lo
cale, reprezentanți ai organelor lo
cale ale puterii de stat, ofițeri su
periori ai Armatei Populare a R. P. 
Ungare.

ATENA 24 (Agerpres). — La 
Atena a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita în 
Grecia a președintelui Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugosla
via, Petar Stambolici.

în cursul convorbirilor oficiale, 
se subliniază în comunicat, cele 
două părți au constatat cu satis
facție progresul realizat în dome
niul relațiilor bilaterale și și-au 
exprimat dorința ca acestea să se 
dezvolte în direcția unei colaborări 
strînse în sectorul comerțului, 
economiei apelor, transporturilor, 
industriei și tehnicii.

Relațiile greco-iugoslave, se ara
tă în comunicat, demonstrează 
posibilitatea unei colaborări rodni
ce între țări cu orînduiri sociale 
diferite, părțile exprimîndu-și-con-

vingerea că această colaborare 
este în interesul reciproc, precum 
și al păcii în această regiune, în 
Europa și în lumea întreagă.

în comunicat se subliniază ne
cesitatea întăririi rolului O.N.U., 
a realizării dezarmării gene
rale, totale și controlate, pre
cum și a tuturor măsurilor care 
urmăresc atingerea acestui țel. 
Totodată se subliniază însemnăta
tea celei de-a doua conferințe a 
Națiunilor Unite cu privire la co
merț și dezvoltare.

Petar Stambolici a Invitat pe 
regele Constantin să viziteze 
Iugoslavia. încheindu-și vizita ofi
cială în Grecia, Petar Stambolici 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat în Insula Creta, unde vor 
vizita monumentele vechii culturi 
și civilizații grecești.

ÎN DISPUTA

Gibraltarului eoropeană

Intensificarea 
bombardamentelor
asupra
R. D. Vietnam
pune în adevărata 
lumină „dorința 
de pace" a S.U.A.

HANOI 24 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a trimis un mesaj Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam în care con
damnă intensificarea bombarda
mentelor aviației americane asupra 
localităților din Vietnamul de 
nord. în ultimele săptămîni, se 
arată în mesaj, 28 de orașe au fost 
siTpuse'unor intense atacuri aerie
ne. Sînt folosite diferite tipuri de 
avioane, printre care avioane 
„B-52“, pentru bombardarea și răs- 
pîndirea de substanțe toxice asupra 
unor localități din partea de nord 
a zonei demilitarizate. în regiunea 
Vinh Linh, nici un oraș nu a fost 
cruțat de raidurile aviației ameri
cane.

Intensificarea bombardamentelor 
asupra Vietnamului 
ralel cu declarațiile 
americane despre 
pace", demască încă
ferul agresiv al acțiunilor lor și este 
o dovadă că aceste declarații au 
drept scop mascarea acțiunilor 
de escaladare a războiului din 
Vietnam, se subliniază în încheie
rea mesajului.

de nord, pa- 
autorităților 

„dorința de 
o dată carac-

PHENIAN 24 (Agerpres). — La 
Ministerul Apărării Naționale al 
R.P.D. Coreene a avut loc cu pri
lejul Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România o adu
nare la care au luat parte gene
rali și ofițeri ai Armatei Populare 
Coreene. A participat, de aseme
nea, lt. col. Voicu Petre, atașat 
militar și aero-naval al Republicii 
Socialiste România la Phenian.

General-maior Choi Jong Kun și 
atașatul militar român au rostit 
cuvîntări.

Sărbătorirea Zilei
Națiunilor Unite

NEW YORK 24 — Trimisul 
special Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : La 24 octombrie, par- 
ticipanții la lucrările sesiunii Adu
nării Generale au sărbătorit pen
tru a douăzeci și una oară Ziua 
Națiunilor Unite. Acestei zile, care 
marchează intrarea în vigoare a 
Cartei O.N.U. — document ce con
sfințește principii călăuzitoare ale 
relațiilor internaționale, de o im
portanță majoră, unanim recunos
cută — i-a fost consacrată și în 
acest an o festivitate la sediul Or
ganizației Națiunilor Unite.

După cum a subliniat secretarul 
general al O.N.U., U Thant, în cu- 
vîntarea rostită luni după-amiază, 
aniversarea oferă prilejul unei a- 
nalize a stadiului în care se află 
organizația, a realizărilor și sarci
nilor sale de viitor. „Un optimism 
sau un pesimism excesive nu-și au 
locul într-un asemenea moment, a 
declarat U Thant. Mai curînd tre
buie să încercăm să facem față rea
lităților, să vedem unde ne aflăm 
și să aruncăm o privire în viitor". 
Secretarul general a atras atenția 
asupra persistenței politicii de pe 
poziții de forță, care continuă să 
domine relațiile internaționale, a- 
supra pericolului pe care îl impli-

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Luni au părăsit Moscova în- 
dreptîndu-se spre patrie J. Țe- 
denbal și general-colonelul 
J. Lhagvasuren, ministrul pen
tru problemele armatei popu
lare al R. P. Mongole, care 
s-au aflat în U.R.S.S. la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și guver
nului sovietic.

că armele nucleare, asupra proble
melor economice și sociale a căror 
soluționare este departe de a pre
zenta indicii încurajatoare. Tre
buie să facem față, a declarat U 
Thant, „faptului că războiul din 
Vietnam este nu numai un dezas
tru pentru poporul vietnamez, dar 
constituie în același timp o ame
nințare permanentă pentru pacea 
mondială. în sfîrșit, trebuie să fa
cem față realităților înseși ale Or
ganizației Națiunilor Unite. Princi
piile și telurile ei sînt înscrise în 
Cartă, dar pînă acum ele sînt de
parte de a fi călăuze și norme 
constante ale vieții internaționale".

Membrii Națiunilor Unite, a ară
tat în încheiere U Thant, sînt a- 
ceia care, prin eforturi armonizate 
și prin colaborare, pot face efi
cientă activitatea organizației în
dreptată spre asigurarea păcii și 
bunăstării oamenilor; fără pers
pectiva și hotărîrea acestora nici 
un efort individual pentru pace și 
justiție nu va da rezultate.

Președintele Adunării Generale, 
Abdul Rahman Pazhwak, a făcut, 
de asemenea, o declarație, subli
niind că „prin Organizația Națiu
nilor Unite, omenirea și-a creat o 
instituție suplă și în continuă evo
luție, fără îndoială imperfectă, dar 
născută dintr-o necesitate; făcînd 
aceasta, ea a creat o forță morală 
și educativă care, treptat, permite 
fiecăruia dintre noi să ne găsim 
locul în concertul popoarelor".

După-amiază, a avut loc un con
cert festiv la care și-au dat con
cursul orchestra simfonică din 
Pittsburgh, dirijată de William 
Steinberg, și soprana italiană Mi
rella Freni.

„CONSILIUL DE RĂZBOI h

DE LA MANILA

Propunerile P.S.U.G. adresate
P.S.D. din Germania occidentală

BERLIN 24 (Ager,preș). — Con
ducerea P.S.U.G. a adresat con
ducerii Partidului Social-Democrat 
din Germania occidentală o serie 
de propuneri care ar putea con
stitui agenda tratativelor politice 
dintre cele două partide în vederea

Programul
noului guvern
cambodgian

PNOM PENH 24 (Agerpres). — 
în Cambodgia a fost format un 
nou guvern. Adunarea Națională a 
acordat cu 73 de voturi pentru și 
patru contra votul de încredere 
noului guvern, al cărui prim-mi- 
nistru a fost numit generalul Lon 
Noi. Prim-vicepreședinte al guver
nului a fost numit Sim Var, al 
doilea prim-vicepreședinte — prin
țul Norodon Viriya, care deține și 
funcția de ministru de externe. 
Portofoliul finanțelor a fost atribu
it lui Hing Kunthel, iar cel al a- 
părării naționale lui Op Kim Ang.

Primul ministru Lon Noi a fă
cut o declarație în care a expus 
principalele obiective ale politicii 
interne și externe a noului guvern 
al Cambodgiei. Pe plan extern, a 
arătat el, Cambodgia va continua 
să promoveze o politică de neutra
litate și de menținere a unor re
lații strînse cu țările prietene. A- 
părarea integrității teritoriale, a 
declarat el, constituie principala 
sarcină a noului guvern, care va 
depune eforturi pentru consolida
rea și extinderea mijloacelor de a- 
părare. în domeniul politicii inter
ne, eforturile guvernului vor fi 
îndreptate spre sporirea producției, 
însănătoșirea finanțelor și dezvol
tarea exportului. Guvernul va a- 
corda o atenție deosebită dezvol
tării agriculturii, învățămîntului. 
îmbunătățirii rețelei de asigurări 
sociale și a condițiilor de viață ale 
poporului cambodgian.

soluționării pașnice a problemei 
germane.

Conducerea P.S.U.G. propune, 
între altele, ca ordinea de zi să 
cuprindă studierea căilor pentru 
lichidarea politicii revanșarde, 
pentru anularea legii care prevede 
extinderea jurisdicției de la Bonn 
asupra tuturor germanilor, proble
ma unor tratative oficiale între 
guvernele celor două state ger
mane pentru stabilirea de relații 
normale între ele.

Totodată, conducerea P.S.U.G. 
propune ca cele două partide să 
studieze modul de a se ajunge la 
o poziție comună împotriva răz
boiului S.U.A. în Vietnam și pen-- 
tru terminarea acestuia în baza 
acordurilor de la Geneva. Agenda 
propusă de conducerea P.S.U.G. 
cuprinde ' puncte cu privire la : 
renunțarea de către cele două sta
te germane la posibilitatea de a 
dispune de arma nucleară, proble
ma dezarmării treptate, precum și 
împiedicarea unor măsuri juridice 
susceptibile să faciliteze pregătirea 
unui război.

MADRID 24 (Agerpres). — 
în conflictul anglo-spaniol în 
problema Gibraltarului a in
tervenit un nou episod. Este 
vorba, după cum menționea
ză agenția Associated Press, 
de instituirea de către Spa
nia a unei blocade economi
ce care interzice, începînd cu 
24 octombrie, traficul vehicu
lelor și bunurilor destinate 
sau provenite din Gibraltar.

în urma acestei hotărîri a 
guvernului spaniol, autorită
țile britanice vor fi nevoite 
să aprovizioneze pe cei 25 000 
locuitori ai Gibraltarului, pe 
mare sau pe calea aerului.

IN CAMERA COMUNELOR

LONDRA 24. — Corespondentul 
Agerpres L. Rodescu transmite: 
Luni, au început în Camera Co
munelor dezbaterile pe marginea 
politicii economice a guvernului, 
care a fost ținta unor critici vii 
din partea conservatorilor.

Ofensiva conservatoare declan
șată în dezbaterile din Camera Co
munelor a fost calculată astfel in
cit să aibă loc simultan cu nemul
țumirile manifestate față de poli
tica economică a guvernului în 
rîndul aripii de stînga a partidu
lui laburist. După cum se știe, un 
grup de 25 de deputați laburiști, 
în frunte cu Frank Cousins, au 
prezentat în ajunul dezbaterilor 
din Camera Comunelor o moțiune 
care dezaprobă politica de „auste
ritate" a guvernului.

(Urmare din pag. I)
Inferlocutoiul a relevat că prin 

politica lor de destindere Fran
ța, România și alte fări europe
ne își aduc contribujia la solu
ționarea problemelor continentu
lui. „Găsesc politica externă a 
României ca foarte interesantă și 
rezonabilă", a declarat el, expri- 
mîndu-și dorința de a vedea la 
centrul de studii pe care-l con
duce personalități marcante din 
România, care să prezinte confe- 
rinfe sau comunicări despre po
litica internațională actuală a 
României și despre concepțiile 
ce stau la baza relațiilor econo
mice ale țării noastre cu fărilo 
occidentale. „Relațiile dintre 
Franfa și România, a subliniat el, 
contribuie la o mai bună înțe
legere între estul și vestul Eu
ropei. în condițiile actuale, pro
movarea unei politici de apărare 
a independentei naționale a sta
telor poate avea ca efect faci
litarea destinderii, apropierea 
între Est șt Vest. Toate țările eu
ropene trebuie să-și aducă con
tribuția la crearea unui climat de 
destindere".

Evidenfiind însemnătatea rolu
lui țărilor mici și mijlocii în so
luționarea problemelor continen
tului, dl. Vernanf a spus că toc
mai aceste fări preconizează în 
primul rînd soluții politice și nu 
militare, ceea ce corespunde 
tendinfelor actuale din Europa.

In încheiere, dl. Vernant a re
levat utilitatea unei conferințe 
europene ca încoronare a efor
turilor spre destindere și lărr’- 
rea colaborării multilaterale din
tre state.

Conferința de la Manila ’), asu
pra căreia Washingtonul a în
dreptat toate reflectoarele publi
citare, și-a început luni lucră
rile. Cîteva sute de corespon
denți, marea majoritate ameri
cani, au blocat liniile transocea
nice ale teletipurilor, în timp ce, 
prin intermediul unui satelit de 
telecomunicații, americanii pot 
urmări pe micul ecran desfășu
rarea lucrărilor. Totul pare să 
fie făcut pentru a satisface „do
rința președintelui Johnson ca re
uniunea de la Manila să domine 
orice alte’ știri internaționale", a- 
preciază corespondentul agenției 
France Presse. Vizita 
telui S.U.A. la Manila 
punctul culminant al 
său’ asiatic început la 
brie și care 
45 000 km.

Drumul pînă la Manila nu a 
fost ușor. La Honolulu, la Wel
lington (Noua Zeelandă), Can
berra, Melbourne, Sydney (Aus
tralia) cortegiul prezidențial a 
fost întîmpinat de mii 
monstranți, care și-au

președin- 
constituie 
turneului 

17 octom- 
va însuma circa

de de- 
exprimat

de mario- 
conferință

•) Alături de S.U.A. și 
netele de la Saigon, la 
participă țările implicate direct în a- 
.gresiunea din Vietnam : Tailanda,
Noua Zeelandă, Australia, Filipine, 
Coreea de sud.

sentimentele de indignare și de 
protest împotriva agresiunii Sta
telor Unite în Vietnam. Manifes
tații spontane l-au însoțit pretu
tindeni : lozinci scrise în grabă 
pe clădirile din piața din 
Melbourne, unde Johnson urma 
să țină un discurs, răspîn- 
direa de manifeste în care 
tineri australieni protestează îm
potriva participării Australiei la 
războiul din Vietnam, împotriva 
trimiterii lor în junglele sud-viet- 
nameze. Deși secret, traseul că
lătoriei a putut fi ușor reperat 
de manifestanti datorită barica
delor ridicate pe străzi, cordoa- 
nelor de polițiști a căror inter
venție a provocat pe alocuri 
grave ciocniri.

Și iată Manila. Statele Unite 
pretind că scopul conferinței ar 
fi acela de „a găsi pacea în 
Vietnam". Atîta timp cît nu sînt 
susținute de acțiuni concrete, de
clarațiile de acest gen sînt me
nite să însele popoarele, să le 
sustragă atenția, de la adevăra
tele scopuri urmărite de agre
sori. Nu este centru prima oară 
cînd autoritățile americane fac 
reclamă „intențiilor lor de pace". 
Dar fiecare din ofensivele diplo
matice ale Washinatonului a fost 
însoțită și urmată de noi măsuri 
de intensificare a războiului de 
agresiune împotriva poporului 
vietnamez, de extinderea bom-

bardamentelor asupra R. D. Viet
nam și debarcarea de noi și noi 
trupe în Vietnamul de sud. In zi
lele , premergătoare conferinței 
de la Manila, agenția U.P.I., 
referindu-se la surse 
le, transmitea că trupele ame
ricane din Vietnamul de sud vor 
continua să sporească în lunile 
următoare într-o cadență de 
15 000 de ostași pe lună. Obser
vatorii americani relevă că la 
începutul anului viitor efectivele 
S.U.A. dislocate la sud de para
lela 17 vor ajunge la 400 000 și 
că se elaborează planuri pentru 
ca la sfîrșitul lui 1967 ele să se 
ridice la o jumătate de milion.

Nimeni nu împiedică S.U.A. să-și 
dovedească în far>t „intențiile de 
pace". Toți oamenii cinstiți din 
lume cer cu hotărîre pace și in
dependentă adevărată pentru 
Vietnam. Statelor Unite li se cere 
să pună capăt agresiunii împo
triva Vietnamului, să înceteze 
imediat și necondiționat raiduri
le aeriene și bombardamentele 
asupra teritoriului R. D. Vietnam, 
să retragă toate trupele ameri
cane și celelalte trupe interven- 
ționiste din Vietnamul de sud și 
să lase poporul vietnamez să-și 
soluționeze singur problemele lui 
Interne. Or, Statele Unite, sfidînd 
cererile tot mai insistente ale po
poarelor lumii, continuă să per-

oficia-

severeze pe calea agresiunii, să 
elaboreze noi planuri militare.

Chiar la sosirea pe aeroportul 
din Manila președintele S.U.A. a 
declarat că această întîlnlre are 
ca scop „elaborarea unui plan 
de luptă". Pregătită în amănunt 
la Washington, conferința din ca
pitala Filipinelor pare a nu avea 
alt scop decît informarea „aliați
lor* asupra planurilor S.U.A. în
trunirea preliminară a miniștrilor 
de externe a întărit această con
statare. Precizarea oficială că nu 
va fi luată în discuție problema 
încetării bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam a spulberat 
orice îndoieli asupra caracteru
lui de „consiliu de război" al în
trunirii. „Linia conferinței — ară
ta trimisul A.F.P. — este conti
nuarea efortului de război". Se 
vorbește tot mai insistent despre 
intenția participanților de a cons
titui un comitet ad-hoc însărcinat 
cu coordonarea „efortului co
mun*. Nu întîmplător unii comen
tatori dau o semnificație politică 
coincidenței conferinței cu ani
versarea a 12 ani de la semna
rea, tot la Manila, a documentu
lui de constituire a pactului 
S.E.A.T.O. — astăzi în plin proces 
de destrămare datorită dezanga
jării unora din țările membre.

Dacă Johnson s-a deplasat la 
Manila, la aceasta au concurat 
mai mulți factori. Campania pu
blicitară din jurul conferinței este 
determinată, în mare parte de 
motive politice interne. Discursu
rile președintelui S.U.A. chiar în 
„zona caldă" a Asiei de sud-est 
cu două săptămîni înainte de ale
gerile legislative sînt destinate 
să influențeze corpul electoral 
american. Fostul vicepreședinte 
Nixon declara într-un interviu 
că Johnson a plecat la Manila nu 
pentru a instaura pacea în Viet
nam și că „această conferință 
servește scopurilor propagandei

I

popular.

Forțele imperialiste 
urzesc un complot 
împotriva Siriei

Declarația ministrului 
de externe sirian

DAMASC 24 (Agerpres).— Mi
nistrul de externe al Siriei, Ibra
him Makhos, a declarat că forțele 
imperialiste urzesc un complot îm
potriva Siriei și încearcă să orga
nizeze o agresiune împotriva ei 
pentru a răsturna regimul instau
rat în această țară. Makhos a luat 
cuvîntul duminică în fața studen
ților Universității din Damasc. El 
a subliniat că pentru a preveni o 
asemenea eventualitate au fost lua
te măsuri pentru pregătirea mili
tară a cetățenilor țării. Ministrul 
sirian a menționat că în cazul 
unei agresiuni împotriva Siriei, 
toate popoarele arabe vor participa 
la apărarea poporului sirian.

Printre măsurile luate de guver
nul yemenit pentru dezvoltarea 
economică a tării se numără și 
cele privind extinderea rețelei 
de drumuri, lată un aspect din 
timpul lucrărilor de construcție 

a unui drum

electorale a partidului democrat 
în vederea alegerilor pentru con
gres".

în încercarea de a ieși din Izo
larea sa pe plan internațional tot 
mai accentuată, Washingtonul a 
pus la cale această conferință cu 
intenția de a arăta că politica sa 
se bucură, chipurile, de sprijinul 
unor state asiatice. în realitate. 
Statele Unite s-au întrunit la Ma
nila nu cu țări care se bucură de 
prestigiu, ci cu reprezentanții u- 
nor regimuri, cum sînt cele din 
Coreea de sud, Tailanda, fără a 
mai vorbi de marionetele saigo- 
neze, ce se mențin numai dato
rită sprijinului american. S.U.A. 
vor să folosească conferința pen
tru a obține o mai mare contribu
ție în oameni și materiale din par
tea aliaților lor, la intensificarea 
războiului de agresiune din Viet
nam. Conferința nu va putea as
cunde caracterul agresiv al răz
boiului purtat de S.U.A. și va de
masca planurile lor de a deter
mina pe asiatici să lupte contra 
asiaticilor — se arată într-o de
clarație a M.A.E. al R.D. Vietnam, 
în care este condamnată întruni
rea „consiliului de război" de la 
Manila. în declarație se face 
apel la popoarele din lumea în
treagă să lupte împotriva planu
rilor S.U.A. de a folosi conferința 
de la Manila în vederea extinderii 
agresiunii.

Toți oamenii de bună credință, 
condamnînd agresiunea america
nă, își exprimă solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez pentru apărarea nordului, 
eliberarea sudului și unificarea 
patriei sale. Omenirea progresis
tă, iubitoare de pace, este ferm 
convinsă că, în pofida acțiunilor 
militare, a planurilor agresive ale 
intervenționiștilor, cauza < 
a poporului vietnamez va ’

dreaptă | 
triumfa, y

IDumitru ȚINU

M ROMA. Delegația Grupului parlamentar de prietenie România-Italla din
Marea Adunare Națională, care se află tn Italia la invitația Grupului ita

lian din Uniunea interparlamentară, a vizitat zona de reformă agrară „Ente 
Maremma" din apropierea Romei șl unele întreprinderi cu caracter agricol din 
această zonă. La 23 octombrie, delegația parlamentară română a vizitat orașul 
Florența și monumentele sale de artă, după care a plecat la Milano. In timpul 
acestor călătorii, delegația a fost însoțită de ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Roma, Cornel Burtică, șl de senatorul italian Luigi Poiano.

Hja BELGRAD. A fost semnat planul de colaborare științifică pe perioada 1966 
■■ —1967 Intre Academia Republicii Socialiste România șl Consiliul federal 
pentru coordonarea activităților științifice din R.S.F. Iugoslavia.

PARIS. S-a deschis conferința științifică Internațională organizată de In- 
stltutul „Maurice Thorez" cu tema „Frontul popular din 1936 șl acțiunea 

Iul Maurice Thorez". Participă reprezentanți din mai multe țări. Din Republica 
Socialistă România la parte Titu Georgescu, redactor-șef al revistei „Analele 
Institutului de studii Istorice șl soclal-politlce de pe lingă C.C. al P.C.R.". W. 
Rochet, secretar general al P.C. Francez, a prezentat un referat asupra 
importanței frontului

BUDAPESTA. Au luat sfîrșit „Zilele poeziei", manifestare la care au par- 
™ ticipat peste 100 de poeți, critici literari și traducători din 18 țări. Din 
țara noastră a participat un grup de scriitori format din acad. Mihai Beniuc, 
Miron Radu Paraschivescu, Aurel Gurghianu, Szasz Janos, Grigore Hagiu.

do poeți, critici literari și traducători din 18 țări. Din

HH MOSCOVA. Sosit într-o vizită oficială tn U.R.S.S., regele Marocului, Has- 
san al II-Iea, a făcut vizite președ lntelul Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, și președintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin.

MONTEVIDEO. Președintele Republicii Cipru, Makarios, care s-a aflat
Ia Montevideo, în cadrul unui turneu pe care-i întreprinde în mai 

multe țări latino-amerlcane, a declarat că țările mici, cum sînt Uruguayul șl 
Ciprul, pot aduce o contribuție serioasă la menținerea păcii în lume „deoarece 
noi avem aceleași drepturi șl obligații ca’ șl marile puteri".

gH PEKIN. Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a primit pe 
membrii delegației cambodgiene condusă de dr. Chhay Hang Chheng, secre

tar de stai pentru problemele sănătății, care se află tn vizită în această țară.

PRAGA. Luni au luat sfîrșit lucrările Conferinței Partidului Socialist din 
Cehoslovacia S-a aprobat hotărîrea cu privire la activitatea viitoare a 

partidului, precum șl o rezoluție în care este condamnată agresiunea S.U.A. 
în Vietnam.

jgl BUDAPESTA. Antal Apro, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Mun- 
cltoresc-țărănesc Ungar, a primit grupul de oameni de afaceri șl indus

triași din S.U.A., in frunte cu Henry Luce, care se află tntr-o vizită în R. P. 
Ungară.

VARȘOVIA. Un protocol cu privire la schimbul de mărfuri dintre R.S.F.
Iugoslavia șl R. P. .Polonă pe anul 1967 pievede o sporire a volumului 

schimbului de mărfuri cu 12 la sutăfață de anul trecui și cu peste 4 la sută 
pe termen lung încheiat intrefată de volumul prevăzut pentru 1967 de acordul 

cele două țări.

fâțțî LONDRA. Cledwyn Hughes, ministrul pentru Wales, a anunțat că în urma 
catastrofei de la Aberfan au fost omorîte 143 do porrocr.c tcr cit; 19 

sînt date dispărute Pentru a stabili cauza catastrofei a fost instituită o comisie 
de anchetă condusă de Edmund Davies, ludecător al tnallei Curți de Justiție 
a Angliei.

143 de persoane iar alte 49
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